HANDLEIDING PERCOLATOR 100-KOPS
ONDERDELENLIJST:
NAAM:
1x Percolator 100-kops
1x Deksel
1x Ketel
4x Peilglas
1x Tapkraan
1x Aan- en uitschakelaar
1x Controlelampje
1x Bodem
1x Deksel filterbak
1x Filterbak
1x Stijgbuis
1x Stekker
1x Keuringssticker - Gelieve niet te verwijderen!

MANCOPRIJS PER STUK:
€ 132,00
€ 12,00
€ 80,00
€ 8,00
€ 10,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 12,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 9,00

STAPPENPLAN:
1
2
3
4
5
6

Haal het apparaat uit de verpakkingsfolie
Plaats het apparaat op de gewenste plaats
Contoleer de staat van het apparaat
Controleer of u alle materialen heeft die op de onderdelenlijst staan
Wanneer er iets ontbreekt graag gelijk telefonisch melden.
Aansluiten:
1. Haal de deksel van het apparaat (1)
2. Spoel de binnenzijde uit met water
3. Haal het binnenwerk uit de ketel
4. Giet koud water in de ketel (2)
5. Plaats de stijgbuis (10) in het midden van de ketel
6. Plaats het geheel in de ketel
7. Zorg ervoor dat de voet van de stijgbuis stevig in de bodemholte rust
8. Schuif de filterbak (9) over de stijgbuis (10)
9. Vul de filterbak met grof gemalen koffie
10. 50 gram koffiemaling per 1 liter water
11. Plaats de deksel (1) weer terug op de ketel (2)
12. Steek de stekker in het stopcontact
13. Zet de aan- en uitschakelaar op ''ON'' (5)
14. Als het controlelampje (6) groen gaat branden is de koffie klaar
15. De koffie kan nu geserveerd worden door de tapkraan (4)
16. Als er nog 3 koppen in de ketel zitten dient u het apparaat uit te schakelen ''OFF'' (5)
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Afsluiten:
1. Zet de aan- en uitschakelaar op "OFF" (5)
2. Haal de deksel van het apparaat (1)
3. Haal het binnenwerk uit de ketel
4. Spoel de binnenzijde uit met water
5. Plaats het binnenwerk terug in de ketel

6. Plaats de deksel (1) weer terug op de ketel (2)

TIPS/OPMERKINGEN:
1
2
3
4
5
6

100 kops is 15 liter water = 750 gram koffiemaling
De koffie is klaar in ca. 90 minuten
Om de koffie warm te houden slaat automatisch het tweede verwarmingssysteem aan
Het apparaat NIET aanraken tijdens gebruik, wordt heel heet!
Vuil of vegen op het apparaat kunnen het beste verwijderd worden met een zachte, vochtige
doek.
Om te voorkomen dat u extra kosten krijgt voor het schoonmaken, maak het apparaat voor
retourneren schoon.

BIJBEHORENDE FIGUREN:
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