Handleiding Percolator 10 liter.
Waarschuwingen voor gebruik.
Gebruik het apparaat alleen op een droge en vlakke, hittebestendige, ondergrond en zorg ervoor dat het apparaat
niet op het randje staat.
Het apparaat moet in een stopcontact met randaarde worden aangesloten.
Laat kinderen of personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of een gebrek aan ervaring
en kennis het apparaat niet zonder het benodigde toezicht of de juiste instructies gebruiken.
Laat kinderen, zelfs onder toezicht, niet met het apparaat spelen.
Koffie zetten.
Draai het deksel tegen de klok in ( linksom ) open en neem het van de percolator af.
Vul de percolator met koud water tot het aantal benodigde kopjes met een minimum van 25 kopjes, let er hierbij
op dat de voet van de percolator niet nat mag worden. (de benodigde hoeveelheid kan op de niveauaanduiding
worden afgelezen)
Leg de papieren ronde koffiefilter in de filterkorf, druk deze filter goed in de hoeken van de filterkorf.
Vul de filterkorf met daarin het filter met standaard maling koffie tot de juiste hoeveelheid, deze hoeveelheid is af
te lezen in de onderstaande tabel.
Te bereiden kopjes
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75

Gram Grof gemalen koffie
100 gr.
125 gr.
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Steek de klimpijp door de ronde opening in de filterkorf en pak deze aan de bovenkant van de filterkorf vast.
Zet de filterkorf samen met de klimpijp in de percolator en zorg daarbij dat de klimpijp in de opening in het midden
van de bodem van de percolator zit. (deze hoeft/mag er niet klemvast in gedrukt/gedraaid worden)
Doe nu de deksel weer terug op de percolator en draai deze met de klok mee ( rechtsom ) weer goed vast.
(controleer dit goed, de percolator spuit heet water tegen de deksel aan als deze de koffie aan het bereiden is, raak
de deksel en het apparaat dan ook niet aan tijdens het koffie zetten)
Zet nu de percolator d.m.v. de aan/uitschakelaar aan, het rode bedrijfscontrolelampje gaat nu branden. Let op!
Voor u de percolator aan zet moet er eerst water in het reservoir zitten.
Na verloop van tijd, bij 40 kopjes +/- 50 minuten gaat het rode lampje uit en het groene lampje branden.
Als het groene lampje brand is de koffie klaar.
De koffie is nu klaar om uit geschonken te worden, dit door middel van het tapkraantje aan de voorkant van de
percolator.
Om het tapkraantje te openen dient u hem naar achteren te drukken en hem zolang te houden tot het kopje of het
reservoir gevuld is.
Zodra het tapkraantje losgelaten wordt sluit deze automatisch.

Voor ononderbroken uitschenken dient het tapkraantje zo ver naar achteren geduwd te worden dat deze wordt
geblokkeerd.
Houdt bij het leeg raken van de percolator deze niet scheef, door het scheef houden kan eventuele koffiedrab mee
komen.
Als er nog maar, ongeveer, drie kopjes koffie in het apparaat zitten dient u het apparaat uit te schakelen en de
stekker uit het stopcontact te halen.
Om de smaak van de koffie het beste te behouden, dient na het zetten van de koffie de filterkorf en klimpijp uit de
percolator genomen te worden.
Spoel de percolator met koud water om alvorens een nieuwe koffie bereiding te maken.

Schoonmaken.
Zorg ervoor dat alvorens te beginnen met het schoonmaken van de percolator, deze spanningsloos is doormiddel
van het uitnemen van de netstekker.
Haal de filterkorf inclusief klimpijp uit de percolator en reinig deze.
Spoel het waterreservoir schoon met koud water.
Neem de buiten kant van de percolator af met een vochtige doek.
Droog de percolator af aan de binnenkant en buitenkant.

Let op !!!
De percolator nooit tot boven het hoogste niveauschaal vullen.
De percolator nooit met warm water vullen om koffie te zetten.
De percolator nooit onder water dompelen.
Indien de percolator oververhit is geraakt dient na afkoelen van de percolator deze aan de onderzijde doormiddel
van het indrukken van de resetknop gereset te worden.
De percolator nooit met andere vloeistoffen vullen dan kraanwater.
Het apparaat is uitgerust met een thermische beveiligingsthermostaat. Als deze ingeschakeld wordt, dan schakelt
het apparaat zich automatisch uit en zal ca. 20 minuten weer automatisch aan gaan.

