
BRUKSANVISNING:
DAALDEROP AB                 Rommunds Alskog               623 64  Ljugarn
Telefon 0498-493230           info@daalderop.se          www.daalderop.se
  

Pekolatorbryggare P / PVW

Professional 25P                                02.01.25.001
Professional 40P                                02.01.07.174
Professional 80P                                02.01.08.474
Professional 80PVW                          02.01.08.475
Professional 110P                              02.01.10.377
Professional110PVW                         02.01.10.378

1.         Lock
2.         Filterlock
3.         Filterbehållare
4.         Perkoleringsrör
5.         Galler
6.         Behållare
7.         Nivårör
8.         Tappkran
9.         Strömbrytare
10.       Signallampa
11.       Vattenkran
12.       Anslutningsslang
13.       Vattenanslutning
14.       Elanslutning 220V~
15.      Flaskborste för rengöring av nivårör 
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BRUKSANVISNING
Daalderops kaffebryggare är en kvalitets-
produkt som garanterar många års säker drift 
om den används i enlighet med bruks-
anvisningen. Daalderops kaf fe bryg ga re är 
he lau to ma tisk. Kaf fe bryg ga ren be re der 15 
till 110 koppar kaffe beroende på modell 
och håller kaffet vid rätt tem pe ra tur.

ALLMÄNT
Lyft av locket. Under lock et finns en 
fi l ter do sa. Fil ter do san vilar på ett stig rör 
med rund fot. Vid brygg ning, se till att 
foten passas in i hålet i be hål la rens bot ten. 
Röret på utsidan visar hur mycket vatten 
som behövs. Ren gör stig rör, fi l ter do sa och 
be hål la re med disk me del före an vän dan de. 
Undvik att sänka kaf fe bryg ga ren i vatten, det 
kan skada dess elek tri ska kom po nen ter. Vid 
be hov, torka ut vän digt med fuktig tra sa! Om 
nöd vän digt, kan mä trö rets in si da ren gö ras 
med fl ask bor ste. Lyft då bort hatten på röret 
och rengör med borsten. Sätt tillbaka hatten 
på röret  efter rengöring.
Tappkranen rengörs lätt. Kranens in si da 
görs åt kom lig ge nom att ringen under 
kran hand ta get lossas. Efter ren gö ring en, 
tryck nedåt för att ge ringen fäste och dra 
åt för hand.

KAFFEBEREDNING
Fyll behållaren med önskad mängd kallt 
vatten (se ni vå rö ret).

1.  Fyll fi lterdosan med önskad mängd kaffe 
c:a 6,25 gram / kopp (fi nmalet kaffe endast 
till sam mans med pappersfi lter - fi nns som 
till be hör). 40 koppar c:a 250 gram kaf fe

2.  Tillslut fi lterdosans lock ordentligt över 
fi lterbehållaren.

3.  Placera stigröret och fi lter i be hål la ren så 
att stigrörets fot passar in i hålet i botten på 
be hål la ren. Detta är mycket viktigt!  Sätt på 
behållarens lock och sätt i vägg kon tak ten. 
Slå till ström bry ta ren och låt bryggningen 
bör ja! Lam pan i ström bry ta ren visar att 
bryg ga ren är igång. Då kaffet är färdigbryggt 
tänds signallampan och från och med nu 
hålls kaffet varmt au to ma tiskt.

4. Efter ett kort ögonblick, när fi ltret droppat 
av sig, serveras kaffet genom att vika ner 
kranhandtaget. En liten mängd kaffe fi nns 
alltid kvar i be hål la rens bot ten. Detta kan 
hällas ur när kontakten är urdragen.

UNDERHÅLL
Rengör behållarens insida re gel bun det. 
Kom ihåg att rengöra även botten och 
för djup ning en. Använd kraftig borste och 
dis kme del och skölj noga med vatten. Håll 
alltid stigröret och botten rena. Til låt inte att 
beläggningar samlas! Er sätt igen slam mat 
eller förstört stigrör med nytt. Fil ter do san 
måste hållas ren. Kon trol le ra med jämna 
mel lan rum att alla fi lterhål är öpp na. Om 
inte, låt dosan torka och borsta rent. 
Fil ter do sa och fi l ter lock är av alu mi nium, 
diska aldrig dessa med alkaliskt tvätt me del  
(ma skin disk me del). Alumi nium de lar na 
ris ke rar då att korrodera.

Tillverkaren lämnar två års ga ran ti på material- och kon struk tions fel. Köparen 
är berättigad till gratis er sätt ning eller reparation av de fek ta delar. Kostnader 
för isär tag ning och hopsättning av tra si ga delar, arbete och varje slags 
besök av reparatör debiteras. Frakt till fabriken betalas i förskott. Garantin 
gäller endast om vill ko ren här nedan efterlevs.
Detta certifi kat skall komp let te ras av återförsäljaren. För att cer ti fi  ka tet ska 
gälla måste köparen ha det kvar under garantitiden.

OBSERVERA!

2  ÅRS GARANTI 

Professional 25P, 40P, 80P, 80PVW, 110P, 110PVW               

GARANTIVILLKOR
1.Ovanstående garanti gäller 
bara om apparaten använts under 
nor ma la betingelser.
2.Garantin upphör att gälla om 
ap pa ra ten, mot våra instruktioner, 
in stal le rats fel eller om, utan vårt 

sam tycke, ändringar utförts eller 
försök gjorts att laga apparaten. 
3.Andrahandsskador, så som ska dor 
genom läckage från ap pa ra ten, 
skador som uppstår genom 
ap pa rat fel, brand etc., täcks inte av 
garantin. 

Stämplas och ifylles med försäljningsdatum av åter för säl ja ren:

Daalderop har ett brett program  
av kaffebryggare, varm vat ten-
 be re da re. Ring, skriv eller besök 
vår hemsida  www.daalderop.se  
för ytterligare information.
Du når oss alltid på 0498 493230 
eller på info@daalderop.se.

Daalderops kaffebryggare är för sedd med 
en säkerhetsanordning som hin drar den från 
att koka torrt. Inträffar torrkokning stängs 
ström men au to ma tiskt av. Återinkoppla 
sä ker hets an ord ning en genom att trycka in 

au to mat sä kring en på bryg ga rens un der si da. 
Inn an det ta görs måste ström men vara 
frånk opp lad! Ib land kopp lar  sä ker hets an o
rd ning en av kaf fe bryg ga ren under trans port. 
Den kopp las då på som be skri vits ovan. 


