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Gebruiksaanwijzing van het koffiezetapparaat 
 
 
1. Algemeen 
- Het toestel mag nooit onder water worden 

gedompeld of afgespoten worden; 
- Wanneer het apparaat voor langere tijd niet 

wordt gebruikt is het raadzaam de stekker 
uit het stopcontact te verwijderen; 

- Het toestel dient uitsluitend op een geaard 
stopcontact te worden aangesloten; 

- Zorg ervoor dat het netsnoer niet in 
aanraking komt met de warmhoudplaten, 
deze worden tijdens het gebruik zeer heet; 

- Plaats het toestel rechtop op een stevige en 
vlakke ondergrond. 

 
2. Ingebruikname 
Voordat het koffiezetapparaat in gebruik 
genomen wordt moeten eerst de volgende 
handelingen worden verricht.  
a. Giet een kan koud water in het 

waterreservoir (E); 
b. Wacht hierna 3 minuten totdat het water 

zich in het gehele systeem bevindt; 
c. Schuif het inschuiffilter (C) in het apparaat 

en plaats een lege kan (B) op het onderste 
warmhoudplaatje (A); 

d. Steek na deze handeling de stekker in het 
stopcontact en zet het apparaat aan d.m.v. 
de schakelaar (F); 

e. Het oranje controlelampje (H) zal nu gaan 
branden totdat het apparaat is doorgelopen, 
wanneer het lampje dooft is het apparaat 
klaar voor gebruik; 

f. Schakel het apparaat uit en gooi het 
doorgelopen hete water weg. 

Het apparaat is nu gereed voor gebruik. 
 
 
3. Koffiezetten 
a. Plaats een filterpapier met een aangepaste 

hoeveelheid snelfiltermaling koffie in het 
inschuiffilter(C) en schuif dit terug, 

 (7 gram koffie per kop is voldoende); 
b. Vul het waterreservoir met een kan koud 

water, plaats daarna de lege kan (B) 
voorzien van deksel direct op het 
warmhoudplaatje onder de inschuiffilter(C); 

c. Schakel het apparaat in met aan/uit 
schakelaar (F), tevens schakelt het onderste 
warmhoudplaatje (A) in; 

d. Het oranje controlelampje (H) zal nu gaan 
branden en het koffiezetten begint; 

e. Wanneer het controlelampje dooft, stopt de 
heetwater toevoer, na circa 1 minuut is al 
het water door het inschuiffilter gelopen; 

f. De gezette koffie in de koffiekan 
uitschenken, of het geheel op het bovenste 
warmhoudplaatje (D) zetten. Het bovenste 
warmhoudplaatje wordt apart ingeschakeld 
door schakelaar (G); 

Na reiniging van het inschuiffilter is het toestel 
gereed voor het volgende zetsel. 
 
 
4. Reinigen na gebruik 
a. Het apparaat dient na gebruik gereinigd te 

worden met een schone vochtige doek; 
b. De koffiekan en het inschuiffilter kunnen op 

normale wijze afgewassen worden. Het 
inschuiffilter mag niet in de vaatwasmachine 
gereinigd worden. 

 
 
5. Technische gegevens 
Alex Meijer & Co type A 140 
uurcapaciteit koffie  ± 18 liter/uur 
buffervoorraad koffie  1,8 liter 
zettijd koffie   ± 6 minuten  
minimale zethoeveelheid ½  kan 
type filterpapier  90/250 mm 
spanning   230 Volt 
vermogen   2275 Watt 
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