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Gebruikershandleiding 
 
 

LT-2011.02 Koffiezetapparaat 2 kannen 
 

 
 

Lees voor het opzetten en gebruiken van het koffiezetapparaat deze gebruikershandleiding zorgvuldig door. Bewaar 

deze gebruikershandleiding bij het koffiezetapparaat. Handel altijd volgens de aangegeven voorschriften.  

 

Opstelling      Technische gegevens 
 

                                
          Onderdelen       

         

 

 

 
  

 

                                 

Buffervoorraad 1,8 ltr. / 14 kopjes 

Uurcapaciteit 18 ltr. / 144 kopjes 

Zettijd koffie 5-6 min. 

Minimum zethoeveelheid ½ kan 

Filterpapier 90/250 

Elektrische aansluiting 1N~ 220-240 V 

Frequentie 50-60 Hz 

Opgenomen vermogen 2250 W 

Gewicht leeg 6 kg 

Gewicht vol 8 kg 

Onderdelen Koffiezetapparaat 

 
1. Waterreservoir  

2. Inschuiffilter  

4. Warmhoudplaat boven  
5. Bedieningspaneel  

6. Glazen kan  

7. Warmhoudplaat onder 
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                   Bedieningspaneel      Ingebruikname 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
Koffie zetten. 

 

Basisregels voor het koffiezetten.  

- Gebruik snelfiltermaling.   

- Houd de kannen en inschuiffilter schoon.   

- Vul het waterreservoir uitsluitend met vers koud water 

  

1.  Plaats een filter met een afgepaste hoeveelheid koffie (snelfiltermaling) in het filter en schuif deze 

 in het apparaat. Voor een kan koffie heeft u 65-90 gram koffie nodig.  

2.  Vul het reservoir met een kan koud water, plaats daarna de kan direct onder het filter.   

Attentie: vul de machine met minimaal een ½ kan, anders start het zetproces niet! 

 Schakel het apparaat in met aan/uit schakelaar (C), tevens schakelt het onderste  

warmhoudplaatje (7) in .  

3.  Het controlelampje (A) zal nu oplichten en het koffiezetten begint.  

4.  Wanneer het controlelampje dooft, stopt de heet water toevoer, en na ca. 1 minuut is al het water  

door het filter gelopen.  

5.  De koffie in de kan doorroeren en uitschenken, of het geheel op het bovenste warmhoudplaatje  

(4) zetten. Het bovenste warmhoudplaatje (4) wordt apart ingeschakeld met schakelaar (B).  

6.  Na reiniging van het inschuiffilter is het apparaat gereed voor het volgende zetsel. 

 

Transport.   
 

1.  Schakel het apparaat uit en verwijder de stekker uit de wandcontactdoos.  

2.  Verwijder de kan en het inschuiffilter.  

3.  Keer het apparaat zodanig boven de gootsteen om, zodat het resterende water er via de waterverdeler uit 

loopt (let op: het water kan nog heet zijn).  

4.  Droog het koffiezetapparaat af en plaats deze in de transportkist. 

5. Zet nu eerst de kannen in de transportkist. Zet hierop de houten bak met de filter en de filterzakjes.  

6.  Het apparaat is nu klaar voor vervoer. 
                                             

Zijn er problemen of defecten aan het koffiezetapparaat, bel ons zo spoedig 

mogelijk onder nummer  0164 - 23 51 43  of mobiel 06 - 517 49 020 
 Withagen-attractieverhuur stelt zich niet aansprakelijk voor enig schade en/of letsel ontstaan tijdens het gebruik 

                                                van het koffiezetapparaat gedurende de gehele verhuurperiode. 

A. Controlelampje ‘zetten’  

B.  Aan/uit warmhoudplaat boven  
C. Aan/uit koffiemachine en  

warmhoudplaat onder 

 
.  

1.  Schuif het inschuiffilter in het apparaat.  

2.  Vul het reservoir met een kan koud water, plaats daarna 
de kan voorzien van deksel direct onder het filter.  

3.  Wacht hierna 3 minuten totdat het water zich in het 

gehele systeem bevindt.  
4.  Steek na deze handeling de stekker in het stopcontact en 

zet het apparaat aan d.m.v. de schakelaar (C).  

5.  Het controlelampje (A) zal nu gaan branden totdat het 
apparaat is doorgelopen, wanneer het lampje dooft is het 

apparaat klaar voor gebruik. 
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