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

2. Plaats de percolator rechtop, op buffet hoogte en op een stevig vlakke ondergrond.

3. Vul de percolator met KOUD water gelijk aan de hoeveelheid die er moet gezet worden. Gebruik nooit warm water. Een 

percolator dient altijd minstens tot de helft gevuld te worden. De percolator nog niet aanzetten!

4. Schuif het percolatorbuisje 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.

5. Vul de filterbak bovenaan met grof gemalen percolatorkoffie. Bij gebruik van een andere soorten malingen is het gebruik 

van filterpapier wellicht noodzakelijk. 

Hoeveel koffie moet in een percolator? 

Circa 50 gram / liter of 6 gram per tas

Plaats het deksel op het apparaat. Verwijder tijdens het koffiezetten nooit het deksel! 

6. Schakel het apparaat in door middel van de schakelaar onderaan. Onderaan (toestel oplichten) het toestel staat een 

“reset” knop. Bij storing of niet functioneren van het toestel, druk op deze knop. Wanneer het groene controlelampje gaat 

branden is het koffiezetproces klaar en wordt de koffie automatisch warm gehouden zolang de percolator ingeschakeld blijft.

7. Laat eerst een volledige tas uitlopen zodat eventuele koffierestanten zich verwijderen alvorens tot consumptie over te 

gaan.

8. Wanneer er nog 3 kopjes resterend zijn of er geen koffie meer op het peilglas te zien is, dient u de percolator onmiddellijk 

uit te schakelen. Na gebruik: eerst het toestel laten afkoelen alvorens naar stap 9 over te gaan!

9. Verwijder de korffilter en de percolatorbuis, spoel deze af onder de kraan en maak deze proper. Spoel de percolator 

binnenin zelf goed uit met warm water. Zorg dat de stekker hierbij uitgetrokken is. Nooit onderdompelen in water! 

10. Terug klaar voor volgend gebruik! 
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KOFFIEPERCOLATOR
Afhankelijk van welke percolator u heeft dient u steeds de geldende voorschriften in uw handleiding van het toestel zelf te 

respecteren. 

� Leg bij het vullen van de filterbak met koffie verspreid enkele stukjes chocolade hier 

bovenop. Dit zorgt voor een onvergetelijke en unieke smaak!

� Voor een goede werking, de percolator steeds minimum tot de helft vullen met water!

� Hoe een percolator reinigen ?

Het is belangrijk dat het apparaat en de toebehoren na gebruik worden schoongemaakt. Vuil of vegen op het apparaat kunt 

u best verwijderen met een zachte vochtige doek of een mild schoonmaakmiddel (nooit schurende of bijtende producten 

gebruiken).

De binnenzijde van het reservoir, de percolatorbuis en de holte kunnen periodiek met een koffieaanslagoplosmiddel 

schoongemaakt worden. Als de holte niet goed wordt schoongehouden zal de percolator niet goed percoleren wat resulteert 

in een slappe/lauwe koffie. Na reiniging de holte vervolgens enkele malen met warm water naspoelen en aftappen. Reinig uw 

percolatorbuis met regelmaat om te voorkomen dat de temperatuurbeveiliging in werking treedt. Lees steeds goed de 

desbetreffende gebruiksaanwijzingen en trek bij deze handeling altijd de stekker uit.

 

� Hoe een percolator ontkalken ?

Tijdens het gebruik kan zich - afhankelijk van de hardheid van het water - in de holte van het apparaat ketelsteen afzetten. 

Ontkalken is in deze situatie aangeraden om het apparaat energiezuinig en storingvrij te laten blijven functioneren. Maak ook 

regelmatig de aftapkraan proper. Het uitloopgat moet goed proper blijven.

1. Maak een oplossing van een ketelsteenoplosmiddel (zie gebruiksaanwijzing op de verpakking van het product om de juiste 

dosis te hanteren)

2. Schenk 1 liter ketelsteenoplossing in het reservoir, monteer de percolator zoals hierboven beschreven (zonder koffie 

uiteraard) en schakel het apparaat in. De oplossing zal nu door het systeem lopen. Laat de percolator gedurende circa 15 

minuten werken.

3. Schakel het apparaat uit en tap de zuuroplossing geheel af. Spoel de binnenkant van het reservoir en de onderdelen 
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KOFFIEPERCOLATOR
Gebruik nooit natriumbicarbonaat om de percolator te reinigen! 

 
� Wat is een percolator en hoe werkt het?

Een percolator is een halfautomatisch koffiezetapparaat die werkt volgens het percoleersysteem.  Percoleren is het sijpelen 

van vocht door een poreuze substantie of kleine opening. Percoleren wordt ook wel omschreven als het extraheren van vocht 

door filtering. Het zetten van koffie in een percolator waarin het water door een aluminium filterbak met gaatjes, waarin de 

gemalen koffie zich bevindt, sijpelt. Deze bak heeft een lange voet die het water van onderen uit de kan aanzuigt/oppompt. 

Het verwarmd water wordt van boven naar beneden door de koffie heen gepompt tot de koffie de gewenste smaak heeft. De 

percolator heeft geen vaste wateraansluiting nodig, is meestal voorzien van een peilglas en aftapkraan. Het ideale middel om 

in een korte tijd een grote hoeveelheid lekkere koffie budgetvriendelijk te maken.

� Hoeveel koffie moet ik in een percolator doen?

Je rekent best op circa 6 gram per tas of 48 gram per liter

� Hoeveel liter water moet ik gebruiken in een percolator?

Je rekent best op 8 tassen per liter = 125 ml per tas

� Hoe moet ik een percolator kuisen?

Een percolator nooit afspuiten, onderdompelen in water of in een vaatwas stoppen. 

� Hoe lang op voorhand een percolator aanzetten?

Dit hangt ondermeer af van het model, merk, staat van het toestel en aantal tassen dat je nodig hebt. Reken veiligheidshalve 

op 1uur vooraf, de koffie blijft toch warm! 
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KOFFIEPERCOLATOR
U krijgt deze perculator gebruiksklaar en proper gereinigd!

Gebruik verschillende stopcontacten voor verschillende perculators (220 V)

Indien U iets opmerkt aan deze perculator, graag melden voor gebruik aub.

KOUD WATER  vullen, maximum tot aan merkteken, 500 g. koffie voor 90 tassen, 600 g. 
voor 120 tassen.

Koffiesterkte hangt af van Uw persoonlijke smaak, meer koffie toevoegen indien gewenst.

De koffie is klaar na 50 minuten. OPEN HET DEKSEL NOOIT …Kokend water spuit 
omhoog!!!

Ledigen en reinigen van het toestel:

Stekker verwijderen uit het net, kraantje dichtdraaien en thermostaat op 0 zetten.

Perculator uitspoelen met heet water/ uitwrijven / kraantje even open zetten.

Kijken of er geen koffiegruis op de bodem blijft liggen.

Filters en deksel reinigen met licht schuursponsje en keukendetergent, zeer goed 
naspoelen!

Toestel goed drogen alvorens op te bergen!

Graag krijgen we deze perculator netjes en gebruiksklaar terug voor de volgende klant.

Wanneer U de perculator terug brengt zal deze nagezien worden.
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