Gebruiksaanwijzing Koffiepercolator 40, 80
en 110 kops
De Daalderop Professional is een
kwaliteitsproduct dat u bij het juiste gebruik lang
genoegen zal geven. Hij neemt u het werk van
het zetten van voortreffelijke koppen koffie
geheel uit handen en houdt tevens de koffie op
de juiste temperatuur. Het apparaat van 40 kops
is geschikt voor het zetten van minimum 20 en
maximum 40 koppen koffie. De uitvoering van 80
kops is geschikt voor het zetten van minimum 40
en maximum 80 koppen koffie. En de uitvoering
van 110 kops is geschikt voor het zetten van
minimum 60 en maximum 110 koppen koffie.
1. Algemene wenken
-

Na het afnemen van de deksel vindt u de
filterbak. Deze filterbak rust op een stijgbuis
met een ronde voet. Deze voet moet tijdens
het koffiezetten altijd nauwkeurig in de
daartoe bestemde bodemholte rusten.

-

Bij het peilglas bevinden zich
hoeveelheidaanduidingen voor het water,
nodig voor het zetten van 40, 60, 80 of 110
koppen koffie.

-

Was de ketel beslist vóór het eerste gebruik
zorgvuldig schoon met afwasmiddel evenals
de stijgbuis en het filter. Dompel het
koffiezetapparaat hierbij nooit onder water.
Dit zou de inwendige delen beschadigen.
Spoel goed na met water. Langslopend water
kan geen kwaad.

-

Indien nodig kan het peilglas inwendig met
een tuitenragertje of pijpenreiniger worden
schoongemaakt. Men verwijdert hiertoe de
afsluitkap van de bovenzijde van de
peilglashouder door deze kap omhoog te
trekken. Daarna trekt men het peilglas aan de
bovenzijde iets naar voren en daarna
omhoog. Bij de montage van het peilglas
dient dit aan de onderzijde – bij de
afgeschuinde kanten – te worden bevochtigd,
zodat men het peilglas makkelijk in de o-ring
kan schuiven. De kraan kan gemakkelijk
worden schoongemaakt. Het binnenwerk van
de kraan komt vrij wanneer men met de hand
de kunststof ring onder de kraanhendel
losdraait. Na het schoonmaken deze ring
tegen de veerdruk in – hierbij moet de
kraanhendel omhoog staan – naar beneden
drukken en met de hand goed vastdraaien.

2. Gebruiksaanwijzing
Afhankelijk van het aantal te zetten koppen
koffie de juiste hoeveelheid koud water (af te
lezen op het peilglas) in de ketel doen.
1. Doe de juiste hoeveelheid gemalen koffie
in de filterbak. Gebruik per te zetten kop 6
gram grove maling.
2. Sluit de filterbak goed af met de
filterdeksel.
3. Plaats de stijgbuis met filter in de ketel en
wel zo, dat de voet in de bodemholte rust.
Dit is zeer belangrijk! Nadat het deksel
op het koffiezetapparaat is geplaatst kan
het toestel op een wandcontactdoos
worden aangesloten. Het automatisch
koffiezetten begint nadat de schakelaar is
ingedrukt. Een lampje in de schakelaar
geeft aan dat het toestel in bedrijf is. Na
ca. 25 minuten (bij 40 koppen koffie), ca.
40 minuten (bij 80 koppen koffie) tot ca.
45 minuten (bij 110 koppen koffie) is de
koffie klaar en gaat het controle lampje
branden. De koffie wordt nu ook
automatisch warm gehouden.
4. Na korte tijd, in verband met het
uitdruppelen van het filter kunt u nu koffie
tappen door de hendel van de kraan naar
beneden te drukken. Bij het tappen blijft,
zolang het toestel rechtop staat, altijd een
kleine hoeveelheid koffie in de ketel
achter. Nadat het toestel is uitgeschakeld
kan, door het apparaat iets voorover te
kantelen, deze laatste hoeveelheid koffie
worden getapt.
3.

Onderhoud

-

Houdt de binnenzijde van het
koffiezetapparaat (ook bodem en holte)
goed schoon. Nu en dan schuren met een
zacht schuurmiddel en een pannenspons
en daarna grondig uitspoelen met water is
aan te bevelen. De ketel is geheel van
roestvrijstaal, hij kan er tegen!

-

Houd ook de stijgbuis met voetje schoon,
regelmatig met de vaat meewassen
voorkomt aanslag. Mocht na verloop van
tijd toch aanslag in en op het voetje zijn
gekomen, maak het dan grondig schoon
met een stevige borstel en een
schuurmiddel. Grondig naspoelen.

4.

Thermische beveiliging
Let op!
Voordat het toestel gereset wordt eerst de
stekker uit de wandcontactdoos nemen.
Het toestel is voorzien van een thermische
beveiliging. Mocht deze gewerkt hebben
dan is het toestel uitgeschakeld (het
lampje in de schakelaar blijft dan echter
wel branden!). Om het toestel weer
bedrijfsklaar te maken dient na afkoeling
de resetknop aan de onderzijde van het
toestel te worden ingedrukt. Werkt het
toestel dan nog niet, raadpleeg dan uw
dealer.
Noot!
Ook kan het voorkomen dat deze
beveiliging tijdens het transport is
uitgeschakeld. Handel dan zoals hierboven
is beschreven.

