





Steek de stekker in het stopcontact
Laat de machine nog uit staan!
Vul de koffie houder voor 1,75 liter koffie en verdeel de koffie netjes in de houder
Schuif de koffie houder in de machine
Haal de deksel van de pomp kan af door de zwarte schuif omlaag te drukken. U kunt dan
vervolgens de deksel van de pomp kan verwijderen en het binnenste gedeelte uitnemen





Zet de pomp kan onder het koffiezetapparaat
Giet maximaal 1,75 liter water boven in het koffiezetapparaat
Zet het apparaat aan met de aan / uit schakelaar en deze zal beginnen met opwarmen +/- 10
minuten
Zodra het oranje bij vullen lampje met het kannetje erbij afgebeeld gaat branden maximaal 1,75
liter water in de machine gooien of tot dat u het water in het rooster ziet blijven staan








Bij vul lampje zal na enige seconde uit gaan en machine zal verder gaan met opwarmen
Vul machine iedere keer bij met 1,75 liter water als bij vul lampje oplicht
Bij de 4de keer vullen zal er ook daadwerkelijk koffie gaan stromen en moet u dus iedere keer de
koffie houder opnieuw vullen voordat u het water in de machine doet
In de pomp kan passen precies 2 ladingen mits u netjes iedere keer 1,75 liter heeft gevuld
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Storing


Mocht het rode storing lampje gaan branden met de driehoek erbij afgebeeld. Dan is de machine op
storing gegaan of op beveiliging voor over verhitten gesprongen. Verwijder dan voorzichtig met een
mes of schroevendraaier het zilver kleurige afdekkapje midden voorop de machine. Daarachter zit
een reset knop die u dan even in moet drukken en het rode lampje van de beveiliging zal uit gaan.
De machine gaat weer verder met koffie zetten

Na gebruik








Zet de machine uit met de aan / uit schakelaar
Verwijder de stekker uit het stop contact
Verwijder de koffie houder en maak deze leeg
Wacht tot dat het apparaat is afgekoeld en zet deze met de achterkant naar de gootsteen
Trek aan de wit plastic dop aan de achterkant zodat deze naar buiten komt met de gele slang
Haal de plug eruit en laat de machine helemaal leeg lopen
Als de machine leeg is plastic dop terug in de slang steken en vervolgens de slang terug in de
machine duwen
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