




























14 NL

Bedankt om voor dit product van COSYLIFE gekozen te 
hebben. De producten van het merk COSYLIFE worden 
gekozen, getest en aanbevolen door ELECTRO DEPOT en 
verzekeren u een eenvoudig gebruik, een betrouwbare 
prestatie en een onberispelijke kwaliteit.
Dankzij dit toestel weet u dat elk gebruik tevredenstel-
lend zal zijn.

Welkom bij ELECTRO DEPOT.

Bezoek onze website www.electrodepot.be

Bedankt!
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Algemene 
veiligheidsinstructies
• Dit apparaat is alleen be-

stemd voor huishoudelijk 
gebruik. Elk ander gebruik 
(professioneel, commer-
cieel, etc.) is niet toege-
staan. Niet buitenshuis 
gebruiken.

• Dit apparaat kan worden 
gebruikt door personen 
met beperkte fysische, vi-
suele of mentale mogelijk-
heden, of die een gebrek 
hebben aan ervaring en 
kennis, als ze onder toe-
zicht staan of instructies 
hebben gekregen over het 
veilig gebruik van het ap-
paraat en de gevaren die 
het gebruik van het appa-
raat met zich meebrengt 
begrijpen.

Veiligheidsinstructies

LEES DE GEBRUIKSAANWIJ-
ZING AANDACHTIG DOOR 
VOORDAT U HET APPARAAT 
IN GEBRUIK NEEMT EN BE-
WAAR DEZE VOOR LATERE 
RAAD PLEGING.

• Kinderen mogen het ap-
paraat niet als speelgoed 
gebruiken.

• Dit apparaat kan worden 
gebruikt door kinderen 
vanaf 8 jaar oud als ze 
onder toezicht staan of 
instructies hebben ge-
kregen over het veilig 
gebruik van het apparaat 
en de gevaren die het ge-
bruik van het apparaat met 
zich meebrengt begrijpen.  
Kinderen jonger dan 8 jaar 
en zonder toezicht mogen 
het apparaat niet schoon-
maken of onderhouden. 

• Houd het apparaat en 
snoer uit de buurt van kin-
deren jonger dan 8 jaar.

• Voordat u de stekker in het 
stopcontact steekt, con-
troleer of de netspanning 
en de nominale stroom 
overeenstemmen met de 
gegevens die op het type-
plaatje van het apparaat 
zijn vermeld.

• Gebruik nooit een be-
schadigd apparaat! Als 
het apparaat beschadigd 
is, haal de stekker uit het 

Alvorens het apparaatA
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tact op met uw handelaar.
• Als het snoer beschadigd 

is, laat het vervangen door 
de fabrikant, een erkend 
servicecentrum of een 
gelijkwaardig bekwaam 
persoon om elk gevaar te 
voorkomen.

• Brand- of elektrocutie-
gevaar! Repareer het ap-
paraat nooit zelf. In geval 
van een storing, laat het 
apparaat alleen repare-
ren door een vakbekwame 
technicus.

• Om schade aan het snoer te 
vermijden, zorg dat het niet 
wordt verpletterd of ver-
vormd en dat het niet over 
scherpe randen schuurt. 
Houd het snoer uit de buurt 
van een warm oppervlak of 
open vlam.

• Leg het snoer op een der-
gelijke manier zodat nie-
mand er per ongeluk aan 
kan trekken of over kan 
struikelen.

• Als een verlengsnoer wordt 
gebruikt, zorg dat de speci-
ficaties van het snoer over-

eenstemmen met deze van 
het apparaat.

• Waarschuwing! Dompel de 
elektrische onderdelen van 
het apparaat nooit in wa-
ter of een andere vloeistof. 
Plaats het apparaat nooit 
onder stromend water. 
Dompel het apparaat niet 
onder.

• Raak het apparaat niet 
met vochtige handen aan 
of wanneer u op een natte 
ondergrond staat. Raak de 
stekker niet aan met natte 
handen.

• Open in geen enkel geval 
de behuizing van het appa-
raat. Steek geen vreemde 
voorwerpen in de behuizing 
van het apparaat.

• Gebruik geen accessoires 
die niet door de fabrikant 
zijn aanbevolen Deze kun-
nen letsel aan de gebruiker 
en schade aan het appa-
raat veroorzaken. Gebruik 
alleen authentieke onder-
delen en accessoires.

• Plaats geen met water ge-
vulde voorwerpen, zoals 
vazen, op of in de buurt van 

Alvorens het apparaat A
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het apparaat.
• Sluit uw apparaat altijd aan 

op een geaard stopcontact.
• Haal de stekker niet uit het 

stopcontact door aan het 
snoer te trekken en wik-
kel het snoer niet rond het 
apparaat.

• Steek de stekker in een 
eenvoudig te bereiken stop-
contact zodat u de stekker 
onmiddellijk uit het stop-
contact kunt halen in geval 
van nood. Haal de stekker 
uit het stopcontact om het 
apparaat volledig van de 
voeding te ontkoppelen. 
Gebruik de stekker om het 
apparaat van de voeding te 
ontkoppelen.

• Haal de stekker uit het 
stopcontact als u het ap-
paraat niet gebruikt en voor 
reiniging.

• Schakel het apparaat al-
tijd eerst uit voordat u de 
stekker uit het stopcontact 
haalt.

• Plaats het apparaat niet op 
een kookplaat (gas, elek-
trisch of kolenfornuis, etc.). 
Gebruik het apparaat altijd 

op een vlak, stabiel, warm-
tebestendig en droog op-
pervlak.

• Houd altijd toezicht op het 
apparaat wanneer in wer-
king.

• Droog het apparaat en alle 
accessoires alvorens de 
stekker in het stopcontact 
te steken of accessoires te 
bevestigen.

• Laat het apparaat in een 
ruimte buiten het bereik 
van kinderen of personen 
met beperkte mentale mo-
gelijkheden afkoelen alvo-
rens schoon te maken.

• Gebruik geen externe timer 
of afzonderlijke afstands-
bediening om dit apparaat 
te bedienen.

Bijzondere 
voorzorgsmaatregelen
• Gebruik alleen de glazen 

kan met dit apparaat.
• Gevaar op brandwonden! 

De warmhoudplaat en de 
behuizing worden tijdens 
het gebruik zeer heet. 
Houd de glazen kan alleen 
bij het handvat vast.

Alvorens het apparaatA
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Alvorens het apparaat B

• Vul het waterreservoir al-
leen met vers, koud water.

• Wees zeer voorzichtig als 
u een apparaat met warm 
water verplaatst.

• Tijdens de werking van het 
apparaat, zorg dat het dek-
sel altijd gesloten is.

• Doe niet te veel water in het 
waterreservoir om morsen 
van kokend water te voor-
komen.

• Gebruik het apparaat nooit 
zonder water in het water-
reservoir.

• Gevaar op brandwonden! 
Raak de hete oppervlakken 
niet aan en pas op voor de 
vrijgekomen stoom. Houd 
het apparaat alleen bij het 
handvat vast.

• Houd het apparaat op 
een afstand van minstens  
20 cm van muren, gordijnen 
of andere voorwerpen die 
niet tegen warmte of stoom 
bestand zijn.

• Voor gedetailleerde infor-
matie over het reinigen van 
de oppervlakken die met 
levensmiddelen in aanra-
king komen, raadpleeg de 

sectie “Reiniging en onder-
houd” in deze handleiding.

• Dit apparaat is alleen ont-
worpen voor huishoudelijk 
gebruik en gelijksoortige 
toepassingen, zoals:
– Kantines in winkels, kan-

toren en andere werk-
ruimten;

– Boerderijen;
– Gebruik door gasten in 

hotels, motels en andere 
residentiële omgevingen;

– Bed & Breakfasts.
• Voor gedetailleerde infor-

matie over het reinigen van 
de oppervlakken die met 
levensmiddelen in aanra-
king komen, raadpleeg de 
sectie “Reiniging en onder-
houd” in deze handleiding.
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Onderdelen

Deksel Warmhoudplaat

Waterinlaat Glazen kan

Waterreservoir met meter Filterhouder 

Snoer met stekker Permanente filter

Aan/uit-schakelaar met 
controlelampje Maatlepel

Beschrijving van de onderdelen

• Haal het apparaat uit de verpakking. Verwijder alle labels van het product. Contro-
leer of alle onderdelen geleverd zijn en zich in een goede staat bevinden. Als het 
apparaat beschadigd is of een storing treedt op, gebruik het apparaat niet en breng 
het terug naar uw handelaar of een servicecentrum.

• Houd de verpakking buiten het bereik van kinderen. Er is risico op een ongeval als 
kinderen met de verpakking spelen.

Doelmatig gebruik

• Het apparaat is alleen bestemd voor het zetten van koffie. Breng geen andere 
vloeistoffen aan de kook met dit apparaat.

• Elk ander gebruik kan schade aan het apparaat en letsel aan personen teweeg-
brengen.

Specificaties

Model: 949117-949126
Voedingsspanning: 230 V~, 50 Hz
Stroomverbruik: 680 W
Capaciteit: 1,2 L
Beschermingsklasse: Klasse I

Overzicht van het apparaatB
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Voor ingebruikname

• Vul het apparaat met vers water tot aan 
het max teken op de watermeter en 
breng het water vervolgens 2 tot 3 keer 
aan de kook (  Bediening). Gooi het 
water na elke kookcyclus weg. Deze 
procedure verwijdert eventuele fabri-
cageresten.

• Het apparaat kan, omwille van het fa-
bricageproces, een lichte brandgeur 
afgeven wanneer het voor de eerste 
keer wordt ingeschakeld. Dit is nor-
maal en wijst niet op een defect of 
gevaar.

• Reinig het apparaat (  Reiniging en 
onderhoud).

Bediening

• Zet het apparaat altijd op een hori-
zontaal, stabiel en hittebestendig op-
pervlak.

• Open het deksel.
• Vul het reservoir met een gepaste 

hoeveelheid water, overeenkomstig 
het aantal gewenste kopjes koffie. Het 
aantal kopjes wordt op de watermeter 
weergegeven. U kunt tot 10 kopjes kof-
fie zetten.

• Sluit het deksel.

Opmerking: Voordat u het kof-
fiezetapparaat inschakelt, vul 
het altijd eerst met water. We 
bevelen aan om zacht of gefilterd 
water te gebruiken om kalkaf-
zetting te vermijden.

OPGELET
• Zorg dat het water-

niveau nooit het max 
teken overschrijdt 
om het uitspatten 
van water tijdens het 
kookproces te ver-
mijden. Gevaar op 
brandwonden!

• Zet geen koffie als 
het waterniveau zich 
onder het minimum 
teken van 2 kopjes 
bevindt.

• Draai de filterhouder naar buiten. 
Plaats de permanente filter in de fil-
terhouder.

• Giet de gewenste hoeveelheid gema-
len koffie in de permanente filter met 
behulp van de maatlepel. Pas de hoe-
veelheid naar wens aan.

Kopjes Gemalen koffie (lepels)

10 10

8 8

6 6

4 4

2 2

• Draai de filterhouder terug naar zijn 
originele positie.

• Plaats de glazen kan op de warmhoud-
plaat.

• Steek de stekker in een gepast stop-
contact.

Het apparaat gebruiken C
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• Inschakelen: Druk op de aan/uit-knop. 
Het controlelampje brandt. Het koffie-
zetapparaat treedt in werking.

• Uitschakelen: Druk nogmaals op de 
aan/uit-knop

Opmerking: Het koffiezetappa-
raat wordt na een inactiviteit van 
30 minuten automatisch uitge-
schakeld.

• Haal de glazen kan van de warmhoud-
plaat af om de koffie te serveren.

• Giet de koffie voorzichtig uit om gemors 
van hete koffie te vermijden. Houd de 
glazen kan alleen bij het handvat vast. 
Gevaar op brandwonden!

Opmerkingen:
• Het koffiezetapparaat is voor-

zien van een druppelstopsys-
teem, dit systeem voorkomt 
het druppelen van koffie uit de 
filterhouder wanneer u tijdens 
het koffiezetten de glazen kan 
gedurende een korte periode 
van de warmhoudplaat afhaalt. 
Zorg dat de kan binnen 30 se-
conden wordt teruggeplaatst, 
anders kan er koffie uit het 
koffiezetapparaat stromen.

• Na het koffiezetten kan de 
glazen kan met koffie op de 
warmhoudplaat blijven om de 
koffie warm te houden. Zorg 
dan wel dat u niet op de aan/
uit-knop drukt om het appa-
raat uit te zetten.

Hints en tips

• Een schoon koffiezetapparaat is es-
sentieel voor het zetten van lekkere 
koffie. Maak het koffiezetapparaat 
regelmatig schoon zoals aangegeven 
(  Reiniging en onderhoud).

• Gebruik altijd vers, koud water in het 
koffiezetapparaat. We bevelen het ge-
bruik van zacht of gefilterd water aan 
om kalkafzetting te voorkomen.

• Berg ongebruikte gemalen koffie op in 
een koele, droge ruimte. Na het ope-
nen van een pakje gemalen koffie, dicht 
het stevig af en bewaar in een koelkast 
om zijn versheid te behouden.

• Voor de beste koffiesmaak, koop vol-
ledige koffiebonen en maal deze net 
voor het koffiezetten.

• Gebruik gemalen koffie niet opnieuw, 
de smaak van de koffie zal aanzienlijk 
minder zijn.

• Het opnieuw warmen van koffie is 
niet aanbevolen, aangezien de beste 
smaak net na het koffiezetten wordt 
verkregen.

• Maak het koffiezetapparaat schoon 
wanneer de extractie vettigheid ver-
oorzaakt. Kleine oliedruppels aan het 
oppervlak van pas gezette, zwarte kof-
fie zijn te wijten aan de extractie van 
olie uit de gemalen koffie.

• Vettigheid komt vaker voor wanneer 
zwaar geroosterde koffiebonen worden 
gebruikt.

Reiniging en onderhoudD
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OPGELET
• Voordat u het appa-

raat reinigt of onder-
houdt, controleer of 
het apparaat is uit-
geschakeld en de 
stekker uit het stop-
contact is gehaald. 
Laat het apparaat 
vervolgens volledig 
afkoelen.

• Dompel het apparaat 
niet in water of een 
andere vloeistof.

• Maak het apparaat schoon 
met een zachte en licht be-
vochtigde doek. Zorg dat er 
tijdens het reinigen geen 
water het apparaat bin-
nendringt.

• Maak uw apparaat niet 
schoon met een agressief 
schoonmaakmiddel, meta-
len borstel, schuursponsje 
of een metalen/scherp voor-
werp.

• Droog het apparaat volle-
dig na elke reiniging.

De filter en filterhouder 
reinigen
• Draai de filterhouder naar 

buiten. Verwijder de perma-
nente filter.

• Open het deksel. Ledig het 
waterreservoir Gooi de ge-
malen koffie op een milieu-
vriendelijke manier weg.

• Reinig de permanente filter 
met een beetje mild afwas-
middel. Spoel grondig met 
schoon water.

• Veeg vervolgens de bin-
nen- en buitenkant van de 
filterhouder schoon met 
een vochtige doek.

• Laat volledig drogen.
• Plaats de permanente filter 

opnieuw in de filterhouder.
• Draai de filterhouder terug 

naar zijn originele positie.

Reiniging en onderhoud D
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Reiniging en onderhoudD

De lepel en glazen kan 
reinigen
Spoel grondig met schoon wa-
ter. Indien nodig, reinig met 
een beetje afwasmiddel. Laat 
volledig drogen.

Ontkalking

OPGELET
Ontkalk uw koffiezet-
apparaat regelmatig. 
Het tijdstip om het ap-
paraat te ontkalken 
is afhankelijk van de 
waterhardheid in uw 
gemeente en de ge-
bruiksfrequentie van 
het apparaat. Gebruik 
alleen ontkalkings-
middelen die op de 
markt te verkrijgen 
zijn en volg de instruc-
ties van de fabrikant. 

• Vul het waterreservoir tot 
aan de max markering met 
water en voeg vervolgens 
het ontkalkingsmiddel toe.

• Breng het mengsel aan de 
kook.

• Na het kookproces, giet 
het mengsel van water en 
ontkalkingsmiddel weg.

• Giet het mengsel niet 
weg in een geëmailleerde 
gootsteen. Gebruik het 
mengsel niet opnieuw. Als 
het resultaat niet is zoals 
het hoort, voer de stappen 
nogmaals uit.

• Resten van ontkalkings-
middel kunnen voor een 
slechte koffiesmaak zor-
gen. Gebruik het koffiezet-
apparaat vervolgens 2 of 
3 keer alleen met schoon 
water om alle resten te 
verwijderen.

Opslag

• Haal altijd de stekker uit 
het stopcontact voordat u 
het apparaat opbergt.

• Bewaar het apparaat op 
een koele, droge en scho-
ne plaats, uit de buurt van 
kinderen en huisdieren.

• Bewaar de verpakking 
om het apparaat in op te 
bergen, wanneer het voor 
langere tijd niet gebruikt 
zal worden.
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EVerwijdering

Afdanken van uw oude machine

SELECTIEVE INZAMELING VAN ELEKTRISCH EN ELEKTRONISCH AFVAL

Dit toestel is voorzien van het DEEE-symbool, wat betekent dat het niet 
bij het huishoudelijke afval gegooid mag worden op het einde van zijn 
levensduur, maar dat het naar een recyclagecentrum voor elektrische 
en elektronische huishoudtoestellen gebracht dient te worden. Wanneer 
u versleten huishoudtoestellen recycleert, levert u een aanzienlijke 
bijdrage tot de bescherming van ons milieu.

BESCHERMING VAN HET MILIEU - RICHTLIJN 2012/19/EU

Wanneer u versleten elektrische en elektronische apparaten recycleert, levert u een 
aanzienlijke bijdrage tot de bescherming van ons milieu en onze gezondheid. Dit dient 
echter wel te gebeuren volgens bepaalde regels en vraagt de betrokkenheid van zowel 
leverancier als consument.

Daarom is uw toestel voorzien van het symbool  dat op het typeplaatje of op de 
verpakking aangebracht werd, in geen geval in een openbare of privévuilnisbak voor 
huishoudelijk afval gooien. De gebruiker heeft het recht om het toestel naar openbare 
inzamelpunten voor selectieve afvalverwerking te brengen zodat het toestel gerecycleerd 
of opnieuw gebruikt kan worden voor toepassingen conform de richtlijn.




















































