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Gebruiksaanwijzing percolator:
1.
2.
3.

4.

5.

6.

!7.
!8.
!9.

Reinig de filterbak, percolatorbuis en binnenkant van het reservoir met een
niet schurend afwasmiddel. Spoel grondig na.

!Plaats de percolator rechtop, op buffet hoogte en op een stevig vlakke
ondergrond.
!
Vul de percolator met koud water gelijk aan de hoeveelheid die er gezet
moeten worden. Gebruik nooit warm water. Een percolator dient altijd
minstens tot de helft gevuld te worden. Zet de percolator nog niet aan.

!

Schuif het percolator-buisje door het midden van de filterbak/rooster en plaats
dit geheel rechtop in de voorziene ronding onderaan binnenin de percolator.
De filterbak dient bovenaan de percolatorbuis te zitten. Let op of het voetje
van de percolatorbuis goed in de holte van de bodem geplaatst is.

!Vul de filterbak bovenaan met grof gemalen percolatorkoffie.

Bij gebruik van een andere soorten malingen is het gebruik van filterpapier
wellicht noodzakelijk. Plaats de deksel op het apparaat. Verwijder tijdens het
koffiezetten nooit de deksel!

!

Schakel het apparaat in door middel van de schakelaar onderaan. Wanneer
het rode controlelampje gaat branden is het koffiezet-proces klaar en wordt de
koffie automatisch warm gehouden zolang de percolator ingeschakeld blijft.
Laat eerst een volledige kop koffie uitlopen zodat eventuele koffierestanten
zich verwijderen alvorens tot consumptie over te gaan.
Wanneer er nog 3 kopjes resterend zijn of wanneer er geen koffie meer op het
peilglas te zien is, dient u de percolator uit te schakelen. Na gebruik: eerst het
toestel laten afkoelen alvorens naar stap 9 te gaan
Verwijder de koffiefilter en de percolatorbuis, spoel deze af onder de kraan en
maak deze schoon. Spoel de percolator binnenin goed uit met warm water.
Zorg dat de stekker hierbij uit het stopcontact getrokken is. Nooit de
percolator onderdompelen in water.

!
!
Hoeveel koffie moet er in een percolator?
!Circa 50 gram per liter / 6 gram per 125ml
!
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