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Geachte klant,

Hartelijk dank voor de aankoop van dit Hendi apparaat. Leest u deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig voordat 
u het apparaat gebruikt, dit om schade door verkeerd gebruik te voorkomen. Lees vooral de veiligheidsin-
structies aandachtig door.

Veiligheidsinstructies
•  Onjuiste bediening en verkeerd gebruik van het apparaat kan ernstige schade aan het 

apparaat en verwonding van personen tot gevolg hebben.
•  Dit apparaat mag alleen worden gebruikt voor commerciële doeleinden en mag niet wor-

den gebruikt voor huishoudelijk gebruik.
•  Het apparaat mag alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor het werd ontworpen. 

De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuis-
te bediening en verkeerd gebruik.

•  Zorg dat het apparaat en de stekker niet met water of een andere vloeistof in aanra-
king komen. Mocht het apparaat onverhoopt in het water vallen, trek dan onmiddellijk 
de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat controleren door een erkend vakman. 
Niet-naleving hiervan kan levensgevaar opleveren.

•  Probeer nooit zelf de behuizing van het apparaat te openen.
•  Steek geen voorwerpen in de behuizing van het apparaat.
•  Raak de stekker niet met natte of vochtige handen aan.
•  Gevaar van elektrische schokken! Probeer het apparaat niet zelf te repareren. In het 

geval van storingen, laat reparaties alleen uitvoeren door gekwalificeerd personeel.
•  Gebruik nooit een beschadigd apparaat! Als het apparaat is beschadigd, haal de stekker 

dan uit het stopcontact en neem contact op met de winkel. 
•  Waarschuwing! Dompel de elektrische onderdelen van het apparaat niet onder in water 

of andere vloeistoffen. Houd het apparaat nooit onder stromend water.
•  Controleer de stekker en het netsnoer regelmatig op schade. Als de stekker of het net-

snoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de technische dienst of een soort-
gelijk gekwalificeerd persoon om gevaar of letsel te voorkomen.

•  Zorg ervoor dat het netsnoer niet in contact komt met scherpe of hete voorwerpen en 
houd het uit de buurt van open vuur. Als u de stekker uit het stopcontact wilt halen, trek 
dan altijd aan de stekker en niet aan het netsnoer.

•  Zorg ervoor dat niemand per ongeluk aan het netsnoer (of verlengsnoer) kan trekken of 
kan struikelen over het netsnoer.

•  Houd het apparaat in de gaten tijdens gebruik.
•  Waarschuwing! Zolang de stekker in het stopcontact zit, is het apparaat aangesloten op 

de voedingsbron.
•  Schakel het apparaat uit voordat u de stekker uit het stopcontact trekt.
• Draag het apparaat nooit aan het netsnoer.
•  Gebruik geen extra hulpmiddelen die niet worden meegeleverd met het apparaat.
•  Sluit het apparaat alleen aan op een stopcontact met de spanning en frequentie die is 

vermeld op het typeplaatje.
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•  Sluit de stekker aan op een stopcontact dat eenvoudig bereikt kan worden, zodat de 
stekker in geval van nood onmiddellijk uit het stopcontact kan worden getrokken. Trek de 
stekker volledig uit het stopcontact om het apparaat volledig uit te schakelen. Gebruik de 
stekker om het apparaat los te koppelen van het lichtnet.

•  Schakel het apparaat altijd uit voordat u de stekker uit het stopcontact trekt.
•  Gebruik nooit accessoires die niet worden aanbevolen door de fabrikant. Zij kunnen mo-

gelijk een veiligheidsrisico vormen voor de gebruiker en kunnen het apparaat mogelijk 
beschadigen. Gebruik alleen originele onderdelen en accessoires.

•  Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met een 
verminderd fysiek, sensorisch of geestelijk vermogen, of gebrek aan ervaring en kennis.

•  Dit apparaat mag onder geen enkele omstandigheid worden gebruikt door kinderen.
•  Houd het apparaat en het netsnoer buiten bereik van kinderen.
•  Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
•  Koppel het apparaat altijd los van het lichtnet als het onbeheerd wordt achtergelaten en 

voordat het apparaat wordt gemonteerd, gedemonteerd of gereinigd.
•  Laat het apparaat nooit onbeheerd achter tijdens gebruik.

Veiligheidsinstructies
 De volgende veiligheids- en voorzorgsmaatregelen dienen te worden nageleefd:
•  Dompel het koffiezetapparaat nooit in water. Als het apparaat onverhoopt toch wordt 

ondergedompeld, dient u het op te laten drogen en door een deskundige te 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.
•  Alle belangrijke punten zijn in het vervolg aangegeven met , zodat u ze gemakkelijk kunt 

vinden.
•  De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of letsel als gevolg 

van een on juiste toepassing van het apparaat of van gebruik in strijd met de informatie 
in deze gebruiksaanwijzing.
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Apparaat en onderdelen
Controleer voordat u het apparaat installeert of alle 
onderdelen zijn geleverd.

(1) Deksel
(2) Ketel
(3) Peilglas
(4) Tapkraan
(5) Aan- uitschakelaar
(6) Controlelampje
(7) Boden
(8) Deksel filterbak
(9) Filterbak 
(10) Filterbakhouder
(11) Stijgbuis
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Let op! bij het de percolator 6 liter wordt er geen filterbakhouder meegeleverd.

Bediening
Koffiezetten met onze percolator gaat als volgt:
1.  Reinig de filterbak, de deksel, de stijgbuis en de 

binnenkant van de ketel met een niet-schurend 
schoonmaakmiddel [en spoel ze goed na met 
schoon water].

2.  Giet koud water in ketel. Deze moet minstens tot 
de helft worden gevuld. 

3.  Plaats de stijgbuis (11) in het midden van de fil-
terbakhouder (10). Zorg ervoor dat de voet van de 
stijgbuis stevig in de bodemholte rust.

4.  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.

5.  Steek de stekker in het stopcontact en zet de 
aan-uitschakelaar (5) op “ON”. 

6.  Als het controlelampje (6) groen gaat branden, is 
de koffie klaar.

7.  Om de koffie warm te houden, slaat automatisch 
het tweede verwarmingssysteem aan. De koffie 
is nu klaar om te worden geserveerd.

8.  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.

Het apparaat tijdens het gebruik NIET AANRA-
KEN, het wordt namelijk erg heet.

Onderhoud
Reinigen
Het is belangrijk dat het apparaat en de toebehoren 
na gebruik schoon worden gemaakt.

Vuil of vegen op het apparaat kunt u het beste ver-
wijderen met een zachte, vochtige doek of een mild 
schoonmaakmiddel (nooit schurende of bijtende 
middelen gebruiken).

Ontkalken, het controlelampje (6) gaat oranje branden indien de boiler te heet wordt en gereinigd dient 
te worden.
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Door hard water kan zich op het verwarmings-
element kalkaanslag vormen. Om het apparaat in 
optimale staat te houden en steeds de lekkerste 
koffie te krijgen, raden wij u aan het apparaat te 
ontkalken wanneer zich op de bodem kalkaanslag 
begint te vormen. 
1.  Giet hiertoe 100 ml vers of geconcentreerd ci-

troensap op het verwarmingselement in de ketel.
2.  Wacht 5 - 6 minuten om het citroensap de kans 

te geven de kalk los te weken.

3.  Borstel hierbij het element af met een zachte 
borstel.

4.  Herhaal stap 1 t/m 3 totdat alle kalk is verwij-
derd.

5.  Neem het citroensap op met een droge doek.
6.  Giet schoon water in de ketel en borstel het 

verwarmingselement voorzichtig af totdat de 
citroengeur en -smaak volledig zijn verdwenen.

7.  Het apparaat is nu weer klaar voor gebruik.

Technische specificaties

Itemnr. 208007 208106 208205

Voltage 230V 230V 230V

Wattage
zetten 1.5 kW 1.5 kW 1.5 kW

warm houden 80 W 160 W 160W

Inhoud maximaal 6 liter 10 liter 15 liter

Zettijd ± 35 min ± 50 min ± 80 min

Temp. koffie direct na het zetten 90° - 95°C 90° - 95°C 90° - 95°C

Warmhoudtemp. na 1 uur Max. 88° C

Opmerking: Technische specificaties onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving. 

Garantie
Elk defect waardoor de werking van het appa-
raat nadelig wordt beïnvloed dat zich binnen één 
jaar na aankoop van het apparaat voordoet, wordt 
gratis hersteld door reparatie of vervanging, mits 
het apparaat conform de instructies is gebruikt en 
onderhouden en niet op enigerlei wijze verkeerd 
is behandeld of misbruikt. Dit laat onverlet uw bij 
wet bepaalde rechten. Als de garantie van kracht 
is, vermeld dan waar en wanneer u het apparaat 

hebt gekocht en sluit een aankoopbewijs bij (bijv. 
kassabon of factuur).

Gezien ons streven naar voortdurende verdere pro-
ductontwikkeling behouden wij ons het recht voor, 
zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan 
te brengen aan product, verpakking en documen-
tatie.

Afdanken & Milieu
Aan het einde van de levensduur, het apparaat af-
danken volgens de op dat moment geldende voor-
schriften en richtlijnen.

Werp verpakkingsmateriaal zoals plastic en dozen 
in de daarvoor bestemde containers.


