
	  

	  

Gebruiksaanwijzing Koffiepercolator 
 
 
Veiligheidsvoorschriften 
• Dompel het koffiezetapparaat nooit in water. Als het apparaat 
onverhoopt toch wordt ondergedompeld, dient u het op te laten drogen en 
door een Party Pig laten nazien voordat het opnieuw mag worden gebruikt.  
• Lees de technische gegevens voordat u het apparaat aansluit.  
• Tijdens het gebruik kunnen bepaalde delen van de percolator erg heet 
worden. Raak deze hete delen niet aan.  
• Blijf in de buurt van het apparaat als dit in werking is.  
• Neem de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet wordt 
gebruikt. 
 
Installeren.  
 
 



	  

	  

Gebruik 
Gebruik bij voorkeur grove maling en 6 gram koffie per kopje. 
 
• Reinig de filterbak, de deksel, de stijgbuis en de binnenkant van de ketel met 
water. 
• Giet koud water in ketel. Deze moet minstens tot de helft worden gevuld.  
• Plaats de stijgbuis (11) in het midden van de filterbakhouder (10). Zorg ervoor 
datde voet van de stijgbuis stevig in de bodemholte rust.  
• Schuif de filterbak (9) over de stijgbuis (11) en vul de filterbak met [grof] 
gemalen koffie. Plaats de filterbakdeksel (8) op de filterbak en plaats vervolgens de 
deksel (1) op de ketel.  
• Steek de stekker in het stopcontact en zet de aan-uitschakelaar (5) op "ON".  
• Als het controlelampje (6) groen gaat branden, is de koffie klaar.  
• Om de koffie warm te houden, slaat automatisch het tweede 
verwarmingssysteem aan. De koffie is nu klaar om te worden geserveerd.  
• Als er nog ongeveer drie koppen koffie in de ketel zitten, dient u de aan- 
uitschakelaar (5) op "OFF" te zetten en de stekker uit het stopcontact te nemen.  
 
Let op! Het apparaat tijdens het gebruik NIET AANRAKEN, het wordt namelijk erg 
heet. 
 
Schoonmaken 
• Het is belangrijk dat het apparaat en de toebehoren na gebruik schoon worden 
gemaakt. Vuil of vegen op het apparaat kunt u het beste verwijderen met een zachte, 
vochtige doek of een mild schoonmaakmiddel (nooit schurende of bijtende middelen 
gebruiken). 


