Kaffemaskine m/filter – 1600 W

VIGTIG! Sikkerhedsinstruktioner:
Kaffemaskinen skal placeres på et jævnt og plant underlag.
Vær opmærksom på at kaffemaskinen bliver varm ved brug. (gælder også låg og håndtag)
Kaffemaskinen skal min. fyldes til 25 kopper mærket – brug ikke varmt vand.
Kaffemaskinen må max. fyldes til 100 kopper mærket – brug ikke varmt vand.
Sluk for kaffemaskinen inden den tømmes helt (ca. når der er 3-5 kopper tilbage i beholderen)
Bemærk!
Kaffemaskinen kan slå fra, hvis den bliver for varm. DERFOR SLUK som anvist under ”VIGTIG”
Husk grydelapper e. lign hvis kaffemaskinen skal flyttes under eller lige efter brug.
Inden du tager kaffemaskinen i brug:
Tør med en fugtig klud, maskinen af indvendig for støv o. lign (den er gjort rent fra forrige kunde)
Stil kaffemaskinen hvor den skal bruges og tilslut strømstikket.
Brug af kaffemaskinen:
Sæt Stigrør (11), Bund (10), Filterholder (9), låg til filterholder (8) sammen som vist på billedet.
Stigerøret (11) skal placeres lige i fordybningen i bunden af kaffebeholderen.
Fyld koldt vand (og KUN koldt vand) i beholderen (2) (min. 25 kopper – max. 100 kopper)
Læg et filter i filterholderen (9) og hæld malet kaffebønder på. (6g pr. kop)
Læg låget på og tænd for kaffemaskinen. Når indikatorlampen (6) lyser, er kaffen klar.
Brygge tider: (Brygge tiden kan være længere ved overbelastning af strømmen)
25 kopper tager 15 min.
40 kopper tager 24 min.
60 kopper tager 36 min.
80 kopper tager 48 min.
100 kopper tager 60 min.
Efter brug og før afhentningen af kaffemaskinen:
Tøm Filterholderen (9) for kaffefilter og evt. kaffegrums samt tøm kaffebeholderen (2) for vand.
Tør den indvendige side af vandbeholderen efter med en tør ren klud
Vask Stigrør (11), Bund (10), Filterholder (9), låg til filterholder (8) af med en fugtig klud.
Tør efter med en tør ren klud.
Pak det hele ned som I modtog det.

