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Gebruiksaanwijzing van de percolator 
 
1. Algemeen 
- Bij dit toestel dient bij voorkeur grof 

gemalen koffie te worden gebruikt; 
- Het toestel mag nooit onder water worden 

gedompeld; 
- Zet het toestel nooit aan zonder dat er water 

in de ketel zit. 
Het toestel dient uitsluitend op een geaard stop-
contact te worden aangesloten. 
 
2. Installatie 
a. Reinig filterbak, filterdeksel, percolatorbuis 

en binnenkant van de ketel door deze met 
lauw warm water schoon te spoelen; 

b. Plaats het toestel rechtop op een stevige 
vlakke ondergrond; 

c. Plaats het rooster, de percolatorbuis en de 
afgesloten filterbak in de ketel (let hierbij op 
dat het voetje van de percolatorbuis goed op 
de holte van de bodem rust); 

d. Steek de stekker in een geaard stopcontact, 
let hierbij op dat de schakelaar uitstaat. 

Het toestel is nu geschikt voor gebruik. 
 
3. Koffie zetten 
De buitenkant van het toestel wordt tijdens het 
gebruik heet, dus niet aanraken. 
- De minimale zethoeveelheid is 5 liter; 
- Gebruik bij voorkeur grof gemalen koffie; 
- Bij gebruik van andere soorten maling is het 

gebruik van filterpapier noodzakelijk, deze 
zijn bijgeleverd; 

- Voor 10 liter koffie dient u 500 gram koffie 
te gebruiken. 

 
a. Vul de ketel met water gelijk aan de 

hoeveelheid koffie die er gezet dient te 
worden, zie pijlglas aan de buitenzijde; 

b. Doe de koffiemaling in de filterbak; 
c. Sluit de filterbak goed af met de filterdeksel; 
d. Plaats de percolatorbuis en de afgesloten 

filterbak in de ketel (let hierbij op dat het 

voetje van de percolatorbuis goed op de 
holte van de bodem rust); 

e. Plaats de deksel op het toestel. 
f. Zet het toestel aan door middel van de 

schakelaar, het rode lampje in deze 
schakelaar dient nu te gaan branden; 

Vanaf het moment dat het groene signaallampje 
gaat branden is de koffie klaar en zal de koffie 
automatisch warm worden gehouden. 
 
4. Koffie schenken 
a. Hou een kopje of beker onder de uitloop van 

de tapkraan; 
b. Druk de tapkraan iets naar beneden zodat 

de koffie gaat lopen en laat deze weer los op 
het moment dat de kop of beker vol is. 

 
5. Reinigen na gebruik 
a. Neem de filterbak en percolatorbuis uit de 

ketel en leeg de filterbak door deze boven 
een afvalemmer leeg te kloppen, het 
uitkloppen gaat makkelijker als de 
koffiemaling enigszins is opgedroogd; 

b. Spoel filterbak, filterdeksel en percolatorbuis 
af onder de kraan; 

c. Spoel de vulkraan schoon door deze even te 
openen; 

d. Spoel de binnenkant van de ketel schoon. 
Het toestel is nu weer gereed voor gebruik. 
 

6. De percolator werkt niet 
 Mogelijk is de percolator in storing. Om het 

toestel weer bedrijfsklaar te maken dient na 
afkoeling de resetknop aan de onderzijde 
van het toestel te worden ingedrukt. 

 Werkt het toestel nu nog niet, neem dan 
contact met ons op: telefoon (0346) 555 975 

 
7. Technische gegevens TS 5010 
inhoud 10 liter 
minimale zethoeveelheid 5 liter 
zettijd bij max. hoeveelheid ca. 38 minuten 
spanning 230 Volt 
vermogen 1520 Watt
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