
Lees deze gebruiksaanwijzingen aandachtig
door voordat u het apparaat installeert en in
gebruik neemt. Alleen zo bekomt u de beste
resultaten en de grootste gebruiksveiligheid.

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

De volgende termen worden voortdurend op de
volgende pagina’s gebruikt.

1 Voedingskabel

2 AAN/UIT-indicatielampje

3 AAN/UIT-schakelaar

4 Indicatielampje 12 kopjes filterkoffie (indien
aanwezig)

5 Schakelaar 6/12 kopjes filterkoffie (indien
aanwezig)

6 Verwarmingsplaat

7 Draaibare basis (indien aanwezig)

8 Koffiekan

9 Maatlepel

10 Filterhouder

11 Flavour saver

12 Permanente filter (indien aanwezig)

13 Keuzeschakelaar Sterke/Slappe koffie

14 Deksel waterreservoir

15 Verwijderbaar waterreservoir

16 Chloorfilter (indien aanwezig)

17 Chloorfilterhouder (indien aanwezig)

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
• Dit apparaat is bedoeld om “koffie te zetten”

en “drankjes op te warmen”: verbrand u niet
aan hete waterstralen of stoom, of door een
oneigenlijk gebruik van het apparaat.

• Raak geen hete onderdelen aan (stoom- en
warmwaterpijpje, sproeier hogedrukreservoir,
zone in contact met filterhouder en
verwarmingsplaat).

• Nadat u de verpakking hebt verwijderd,
controleert u of het apparaat intact is. In geval
van twijfel, het apparaat niet gebruiken en u
wenden tot vakbekwaam personeel.

• Dit apparaat is uitsluitend voor huishoudelijk
gebruik bedoeld. Elk ander gebruik wordt
daarom als oneigenlijk en gevaarlijk
beschouwd.

• De fabrikant kan niet aansprakelijk worden
gesteld voor eventuele schade voortvloeiend uit
een oneigenlijk, verkeerd of onredelijk
gebruik.

• Raak het apparaat nooit aan met vochtige of
natte handen en voeten.

• Laat kinderen of onbevoegden het apparaat
niet zonder toezicht bedienen.

• Kinderen dienen te worden bewaakt, om te
voorkomen dat zij met het apparaat spelen.

• In geval van een defect of een slechte werking
van het apparaat, zet u het af en probeert u
het niet zelf te repareren. Voor eventuele
reparaties, wendt u zich uitsluitend tot een
Technisch Service-centrum erkend door de
fabrikant, en vraagt u het gebruik van
originele wisselonderdelen. Indien wat
voorafgaat niet wordt nageleefd, kunt u de
veiligheid van het apparaat in het gedrang
brengen.

• De voedingskabel van dit apparaat dient niet
door de gebruiker zelf te worden vervangen,
omdat daar speciaal gereedschap voor nodig
is. Als de kabel beschadigd is of vervangen
moet worden, wendt u zich uitsluitend tot een
Technisch Service-centrum erkend door de
fabrikant.

• Trek de stekker uit het stopcontact en zet de
hoofdschakelaar af wanneer het apparaat niet
wordt gebruikt. Laat het apparaat niet onnodig
onder spanning staan.

• Het apparaat niet onderdompelen in water.
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HET BEREIDEN VAN FILTERKOFFIE
• Zet het apparaat op een werkvlak, ver van

waterkranen en spoelbakken.
• Controleer of de netspanning overeenkomt met

de spanning aangeduid op het
gegevensplaatje van het apparaat. Sluit het
apparaat alleen aan op een stopcontact met
een minimaal vermogen van 10A en voorzien
van een doeltreffende aarding. De fabrikant
kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
eventuele ongevallen te wijten aan het gebrek
van een aardaansluiting.

• Zet het apparaat nooit in een omgeving waar de
temperatuur 0° of minder kan halen (als het water
bevriest, kan het apparaat beschadigd worden).

• Als de voedingskabel langer is dan de afstand
tot het stopcontact, kan het overbodige stuk
kabel in het kabelvak van het apparaat
worden geduwd.

CHLOORFILTER (INDIEN AANWEZIG)
De filter haalt de chloorsmaak uit het water. Voor
de installatie, ga als volgt te werk:
• Haal de chloorfilter uit het plastic zakje en

spoel hem af onder de kraan.
• Til het deksel van het reservoir op, en verwijder

het patroon door het naar boven te trekken
(afb. 1).

• Open het patroon door op de punten te
drukken aangeduid met “PUSH”, en plaats de
filter goed in zijn zitting, zoals geïllustreerd in
de afb. 2.

• Sluit het patroon en plaats het terug. Druk
goed aan naar beneden toe.

• Na 80 cycli, en in ieder geval na zes maanden
gebruik, dient de chloorfilter te worden
vervangen. 

HET BEREIDEN VAN FILTERKOFFIE
• Til het deksel op en verwijder het

waterreservoir (afb. 3).
• Vul het reservoir met fris en zuiver water, tot

aan het merktekentje relatief aan het aantal
kopjes dat u wilt zetten (afb. 4).

• Plaats het reservoir opnieuw in het apparaat
en druk hem lichtjes aan. Het reservoir kan ook
in het apparaat worden gelaten, en worden
gevuld met behulp van de kan met
merktekentjes (afb. 5).

• Het deurtje van de filterhouder naar links
draaien om het te openen (fig. 6).

• Plaats de permanente filter (indien aanwezig)
in de filterhouder (afb. 7), en voor de andere
modellen, gebruik de papieren filter #4.

• Doe gemalen koffie in de filter met behulp van
de bijgeleverde maatlepel, en druk de koffie
aan (afb. 8). Als algemene regel, gebruik een
afgestreken maatlepel gemalen koffie
(ongeveer 7 gram) per kopje (vb. 12 maatjes
voor 12 kopjes). De hoeveelheid gemalen
koffie hangt evenwel af van de persoonlijke
smaak. Gebruik gemalen koffie van goede
kwaliteit, matig gemalen en verpakt voor
koffiezetapparaten met filterkoffie.

• Het deurtje van de filterhouder sluiten en de
koffiekan met deksel goed centraal op de
verwarmingsplaat zetten.

• Selecteer de gewenste koffiesterkte, zoals
aangegeven in de paragraaf “Selectie
aroma”.

• Druk op de AAN/UIT-schakelaar (afb. 9). Het
indicatielampje ON boven de schakelaar duidt
aan dat het filterapparaat in werking is.

• Als u een model bezit met schakelaar 6/12
kopjes “     ” voor filterkoffie, en u meer dan
zes kopjes wilt zetten, drukt u op de schakelaar
6/12 kopjes “    ” (afb. 10), waarna het
relatieve lampje gaat branden. Als u minder
dan zes kopjes wilt zetten, drukt u niet op de
schakelaar. Zo loopt het water trager door de
gemalen koffie, en bekomt u betere koffie.

• De koffie begint te druppen na enkele
seconden. Het is volkomen normaal dat
tijdens het koffiezetten, wat stoom uit het
apparaat komt.

• Als u de AAN/UIT-schakelaar ingedrukt laat
na het koffiezetten, houdt de
verwarmingsplaat de koffie op de ideale
temperatuur.

NB: Voor de modellen voorzien van een
draaiende basis, is het – voor een makkelijker
gebruik van het waterreservoir – mogelijk het
apparaat naar rechts of links te draaien (afb. 14).
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SELECTIE AROMA FILTERKOFFIE
Met het Flavour System kunt u het koffiearoma
selecteren, in functie van de persoonlijke smaak.
Door de regelknop van het koffiearoma te draaien
(afb. 11), kunt u sterke koffie (positie STRONG), of
slappere koffie zetten (positie LIGHT).
De inrichting Flavour System verandert het aroma
van de koffie – sterk of minder sterk – zonder de
eigenlijke smaak van de koffie te wijzigen.

OPGELET: wanneer u voor de eerste keer koffie
zet, spoelt u alle accessoires en interne leidingen
van het apparaat als volgt:

Zet minstens twee kannen koffie zonder gemalen
koffie te gebruiken (volgens de aanwijzingen in de
paragraaf Het bereiden van filterkoffie).

REINIGING EN ONDERHOUD
Vóór elke reinigings- of onderhoudsbeurt, zet het
apparaat uit, trek de stekker uit het stopcontact en
laat het apparaat afkoelen.
1. Gebruik geen solventen of schurende middelen

om het apparaat te reinigen. Een vochtige
zachte doek volstaat.

2. Dompel het apparaat nooit onder in water: het
is een elektrisch apparaat.

REINIGING VAN DE FLAVOUR SAVER
Om de Flavour Saver beter te reinigen, haalt u
hem uit zijn zitting in de filterhouder, door een
lichte druk toe te passen naar de zitting toe (afb.
12). Plaats hem terug langs boven (afb. 13).

ONTKALKEN
Als het water in uw omgeving hard is, hoopt kalk
zich mettertijd op. De kalkaanslag kan de goede
werking van het apparaat in het gedrang
brengen.
Het apparaat dient elke 40ste cyclus te worden
ontkalkt. Dit kan met speciale in de handel
verkrijgbare ontkalkingsproducten voor
koffiezetapparaten. Als alternatief kunt u witte
wijnazijn gebruiken, als volgt:
1. De chloorfilter verwijderen.
2. Giet 2 kopjes witte wijnazijn en 3 kopjes water

in het reservoir. Plaats het reservoir in het
apparaat;

3. Zet de koffiekan op de verwarmingsplaat en
draai de filterhouder zonder gemalen koffie
vast;

4. Druk op de AAN/UIT-schakelaar, laat het
equivalent van een kopje druppen en zet het
apparaat uit;

5. Laat de azijn een uurtje rusten;
6. Zet het apparaat weer aan en laat de rest van

de oplossing uit het apparaat druppen;
7. Om te spoelen, laat u het apparaat minstens 3-

maal functioneren met alleen water, zonder
gemalen koffie (3 volle waterreservoirs).
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Probleem Mogelijke oorzaken Oplossing

De tijd nodig voor het
koffiezetten is lang

Het apparaat moet worden
ontkalkt

Ontkalk het apparaat zoals
beschreven in de paragraaf
“ontkalken”.

De koffie smaakt naar azijn
Het apparaat werd niet voldoende
gespoeld

Spoel het apparaat zoals beschreven
in de paragraaf “ontkalken”.

STORINGEN
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