ONDERDELEN
1. Deksel
2. Ketel
3. Peilglas
4. Tapkraan
5. Aan- uitschakelaar
6. Controlelampje

GEBRUIK
1. Plaats het apparaat rechtop op een stevige vlakke ondergrond. Sluit het apparaat aan op
het stopcontact en zorg ervoor dat de schakelaar uit staat.
2. Schuif de percolatorbuis (A) door het midden van het rooster (B) en
plaats geheel in het reservoir.
Het voetje (E) van de buis goed op de holte van de bodem plaatsen!
3. Vul het reservoir met de gewenste hoeveelheid koud water.
4. Doseer de hoeveelheid koffie* in de filterbak (C).
5. Sluit de filterbak af met het filterdeksel (D).
6. Plaats de afgesloten filterbak over de percolatorbuis in het reservoir.
7. Deksel (1) nooit verwijderen tijdens het koffiezetten!
8. Schakel apparaat aan door middel van de schakelaar.(5)
9. Wanneer het lampje (6) aan gaat, is de koffie klaar. De
koffie wordt automatisch warm gehouden.
10. Wanneer er nog drie kopjes in het reservoir zitten schakel je
het apparaat uit en trek je de stekker uit het stopcontact.

HOEVEELHEID KOFFIE
-Gebruik grof gemalen koffie.
-Gewenste hoeveelheid: 48gram/liter.
-Nooit minder koffie zetten dan de helft van de totale zetcapaciteit.

Technische Fiche N°3808
Percolator 100/40 230V

AFMETINGEN
Hoogte
Breedte
Diepte

60cm
36cm
25cm

TECHNISCHE GEGEVENS
Voltage
Ampére
Vermogen
Stekker

230V
6,5A
1,50KW
Mono 230V stekker

WERKING TOESTEL
Steek het toestel in het stopcontact
Voorzie het toestel van water tot aan het max niveau
Plaats het staafje met daarop de filter
Giet de gemalen koffie in de filter en plaats het filterdeksel
Plaats het deksel van het toestel erop.
Leg nu het toestel door middel van de rode aan/uit schakelaar aan.
Het toestel zal nu starten met het maken van de koffie
Het lichtje zal branden als de koffie klaar is

VEILIGHEID
Opgelet elektriciteit
Opgelet van warme delen en opspattend water.
Plaats steeds het deksel op het toestel alvorens het aan te leggen.
Laat steeds het toestel afkoelen alvorens het te verplaatsen
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