
*320.002

Energiebesparende koffiemachines.
Capaciet 1,8 liter of 2 x 1,8 liter.

Eenvoudige installatie en makkelijk te gebruiken.

Gebruiksaanwijzing

COFFEE QUEEN
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2. TECHNISCHE GEGEVENS

Model 320.002
Specifi caties 1 korffi lter met 2 warmhoudplaten
Afmetingen 210 x 370 x 450 mm (LxBxH)
Voltage 220~240 V
Vermogen 2200 W
Netto Gewicht

3. SAMENSTELLING

1 korffi lter met 2 warmhoudplaten.
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4. INSTALLATIE

1. De elektrische energievoorziening moet identiek zijn met wat het op het etiket van de 
machine vermeld staat.

warmhoudplaat (boven)

warmhoudplaat (onder)

schakelaar 
warmhoudplaat (boven)

water reservoir
deksel

korffilter houder

schakelaar 
warmhoudplaat (onder)

2. De machine moet een geaarde verbinding hebben.
3. Plaats de machine op een stabiele ondergrond en in een schone, droge en onbrandbare 

omgeving.
4. Het onderhoud moet worden gedaan door een gekwalifi ceerde servicetechnicus.
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5. GEBRUIKSAANWIJZING

bij gebruik:
1. Reinig de koffi ekan en de fi lterhouder met warm water.
2. Plaats de fi lterhouder terug in het apparaat (bij eerste gebruik ZONDER fi lter en gemalen 

koffi e).
3. Vul het apparaat met een koffi ekan water (stekker NIET in het stopcontact).
4. Bij eerste gebruik wacht vervolgens 5 minuten.
5. Steek de stekker in het stopcontact.
6. Let op!! Het apparaat start automatisch.
7. Plaats de koffi ekan op de warmhoudplaat onder de fi lterhouder.
8. Schakel de warmhoudplaat (onder) in met behulp van de schakelaar.
9. Het warme water stroomt door het fi lter in de koffi ekan.
10. Zodra het warme water stopt met stromen is het proces beeindigd.
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6. AANDACHTSPUNTEN

1. Als de voedingskabel beschadigd is, moet die worden hersteld door een gekwalifi ceerde 
servicetechnicus, 
dit om gevaar te voorkomen.

2. Wanneer het apparaat aan staat, is het verboden de onderdelen met een hoge temper-
atuur aan te raken. 
Zorg ervoor dat de machine op kamertemperatuur is bij het schoonmaken.

3. Niet met water wassen, om schade aan elektrische onderdelen te voorkomen.
4. Dit apparaat is niet bedoeld voor het gebruik door personen (inclusief kinderen) met 

verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of met een gebrek aan 
ervaring en kennis, tenzij ze instructie hebben gekregen over het gebruik van het toestel 
door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. 
Kinderen moeten onder toezicht worden gehouden om ervoor te zorgen dat ze niet met 
het toestel spelen.

5. LET OP: om het gevaar te voorkomen dat onbedoelde lijdt tot het smelten van zekerin-
gen, moet dit toestel niet worden gevoed via externe apparatuur, zoals b.v. een timer, of 
worden verbonden met een schakelaar van een elektrische groep die regelmatig aan en 
uit wordt gezet.

6. Indien niet ingebruik de stekker uit het stopcontact halen.
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