VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

Belangrijk!
Veronachtzaming van de waarschuwingen kan de oorzaak zijn
of is de oorzaak van persoonlijk letsel of beschadiging van het
apparaat.
• De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
eventuele schade die veroorzaakt wordt door een verkeerd,
oneigenlijk of onredelijk gebruik.
• In geval van een defect of een slechte werking van het apparaat, moet het van de netvoeding worden losgekoppeld.
Neem voor reparatie uitsluitend contact op met de klantenservice De’Longhi en eis dat er alleen originele reserveonderdelen gebruikt worden. Veronachtzaming van het
bovenstaande zou de veiligheid van het apparaat kunnen
aantasten.

Gevaar!
Veronachtzaming kan de oorzaak zijn of is de oorzaak van letsel
door elektrische schokken, met gevaar voor het leven.
• Het netsnoer van dit apparaat mag niet door de gebruiker
zelf worden vervangen, omdat daar speciaal gereedschap
voor nodig is.

•
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•
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Als het netsnoer beschadigd is of vervangen moet worden, moet u, om gevaarlijke situaties te vermijden, contact opnemen met de Klantenservice De’Longhi.

Dompel het apparaat nooit onder in water. Het is een elektrisch apparaat.
Verwijder de stekker uit het stopcontact en zet de hoofdschakelaar uit wanneer het apparaat niet gebruikt wordt.
Laat het apparaat niet onnodig ingeschakeld.
Zoals geldt voor alle elektrische apparaten, moet het koffiezetapparaat met zorg en gezond verstand gebruikt worden, met name wanneer er kinderen aanwezig zijn.
Controleer of de netspanning overeenkomt met de waarde
aangegeven op het typeplaatje van het apparaat. Sluit het
apparaat alleen aan op een stopcontact met een minimaal
vermogen van 10A en voorzien van een efficiënte aarding.
De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
eventuele ongevallen veroorzaakt door het ontbreken van
een efficiënt aardingssysteem.
Wanneer de stekker niet in het stopcontact past, moet het
stopcontact met een geschikt type worden vervangen door
een gekwalificeerde elektricien.
Tijdens het vullen van het waterreservoir of het wegnemen
van de kan uit de machine moet morsen van vloeistof op
de aansluiting of het netsnoer vermeden worden.

•

Gevaar voor brandwonden!
Veronachtzaming kan de oorzaak zijn of is de oorzaak van
brandwonden of verbrandingen.
• Dit apparaat is ontworpen en vervaardigd voor het “zetten
van koffie”. Let op om u niet te verbranden aan waterspatten of stoom of door een oneigenlijk gebruik van het apparaat.
• Raak tijdens het gebruik van het apparaat geen hete oppervlakken aan. Gebruik uitsluitend de knoppen of handgrepen.
• Raak het apparaat niet aan met natte of vochtige handen
of voeten.
• De warmhoudplaat kan langere tijd na gebruik van het
apparaat heet blijven.

•

•
•
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Dit apparaat mag ook gebruikt worden
door kinderen van 8 jaar of ouder en
personen met lichamelijke, zintuiglijke
of verstandelijke beperkingen of met
onvoldoende ervaring of kennis, mits ze
onder toezicht staan of instructies hebben ontvangen met betrekking tot het
veilig gebruik van het apparaat en de
hieraan verbonden risico's hebben begrepen.
Kinderen mogen niet met het apparaat
spelen.
Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door
kinderen die niet onder toezicht staan.
Houd het apparaat en het netsnoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8
jaar.
Controleer, na de verwijdering van de verpakking, of het
apparaat compleet en intact is. In geval van twijfel mag
het apparaat niet gebruikt worden en moet alleen gekwalificeerd personeel benaderd worden.
Houd het verpakkingsmateriaal (plastic zakjes, piepschuim,enz.) buiten het bereik van kinderen, aangezien dit
gevaar kan opleveren.
Plaats het apparaat op een werkoppervlak, uit de nabijheid van kranen, spoelbakken en warmtebronnen.

•

•

Installeer het apparaat nooit in een omgeving waar de
temperatuur onder het vriespunt kan zakken (wanneer het
water in het apparaat bevriest, kan het apparaat beschadigd raken).
De gebruiker dient het waterreservoir niet met de handen
vast te houden bij het wegnemen van het koffiezetapparaat (A) (afb. 9). Met beide handen moet het machineframe of –basis worden weggenomen (afb 10).

D.
E.
F.
G.
H.
I.
L.
M.
N.
(*)

Let op:
Dit symbool duidt op belangrijke tips en informatie voor de
gebruiker.
• Lees deze handleiding aandachtig door alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen. Dit is de enige
manier waarop de gebruiker verzekerd kan zijn van de beste resultaten en de maximale veiligheid.
•

•
•

•

Doseerschepje
Deksel
Knop voor optimale koffie-afgifte, ECBC goedgekeurd
Knop Opschenkverdeling
Glazen kan
Filterhouder voor filterkoffie
Indicator waterniveau
Papieren filter 1x4
Basis filterhouder
Het koffiezetapparaat draagt het goedkeuringszegel van
de European Coffee Brewing Centre (ECBC). Om het koffiezetapparaat volgens de ECBC-norm te laten werken, moet
de F-knop worden ingedrukt

Voorafgaand aan het gebruik

Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor
huishoudelijk gebruik.
Het is niet bedoeld voor gebruik in: personeelskeukens in winkels, kantoren
en andere werkomgevingen; vakantieboerderijen; door klanten van hotels,
motels en andere accommodaties zoals
bed & breakfast. Elk ander gebruik moet
beschouwd worden als oneigenlijk en
dientengevolge als gevaarlijk.

Voorafgaand aan het eerste gebruik moeten alle accessoires
en de interne circuits gereinigd worden door 2 spoelingen uit
te voeren, zonder gebruik van koffie. Laat het water in de kan
stromen. Spoel de glazen kan en herhaal de procedure om het
koffiezetapparaat grondig te reinigen. Gebruik altijd schoon,
koud water.

Dit apparaat voldoet aan de EG-verordening
1935/2004 inzake materialen en voorwerpen die bestemd
zijn om in contact te komen met levensmiddelen.
Na de plaatsing van het apparaat op het werkvlak moet er
een vrije ruimte van ten minste 5 cm aan de zij- en achterkant en 20 cm boven het koffiezetapparaat beschikbaar
zijn.
Onder de volgende omstandigheden, of een combinatie
ervan, is het mogelijk dat er verstoppingen of ophopingen
van water en/of koffie in de filterhouder ontstaan:
- het gebruik van te fijn gemalen koffie
- het gebruik van twee of meer papieren filters
- het gebruik van te veel gemalen koffie in het filter

Functie Hoge kwaliteitsafgifte

Wat is belangrijk bij het kiezen van een koffiezetapparaat?

• 	 Infusietemperatuur (92-96°C)
• 	 Verzadigingstijd (4 tot 6 minuten)
• 	 Verhouding gemalen koffie/water (7.5 gram per 125 ml)
De’Longhi Clessidra voldoet aan deze eisen en heeft dan ook
certificeringen van het European Coffee Brewing Center (ECBC)
verkregen.

Dankzij een afgiftetechnologie van grote precisie, geeft de
De’Longhi Clessidra een optimaal smaakextract en is hij goedgekeurd door de European Coffee Brewing Centre (ECBC): koffie
met afgiftefilter met een precieze temperatuur (92°C - 96°C)
en infusietijdcontrole, voor een perfecte en smaakvolle koffie,
kopje na kopje.

Functie Opschenkverdeling

De’Longhi Clessidra heeft een speciaal ontworpen sproeikop en
een automatische regeling van de waterstroom, door middel
waarvan, met één druk op de knop, een gelijkmatige verzadiging van de gemalen koffie wordt verkregen, voor een intensere
en aromatische smaak.

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

A. Waterreservoir
B. Warmhoudplaat
C. Knop aanwezigheid kan / functie druppelstop

HET BEREIDEN VAN FILTERKOFFIE

•
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Verwijder het deksel (E) en gebruik de kan om het water-

•
•

reservoir (A) (afb. 2) te vullen met schoon, koud water tot
aan het niveau dat overeenkomt met het aantal te zetten
kopjes koffie. Controleer het waterniveau in het reservoir
via het kijkglas (L) (afb. 3). Het wordt aanbevolen de bijbehorende kan niet als maatbeker te gebruiken.
Plaats het papieren filter (M) in de filterhouder (I) (afb. 4).
Gebruik uitsluitend papieren filters 1x4.
Voeg, met behulp van het meegeleverde doseerschepje
(D), de gemalen koffie toe aan het filter en verspreid het
gelijkmatig (afb. 5). Raadpleeg de tabel voor de aanbevolen hoeveelheden. Gebruik filterkoffie van hoge kwaliteit,
met een gemiddelde snelfiltermaling, specifiek voor filterkoffieapparaten.

•

Let op: wanneer de kan wordt verwijderd voordat alle
gevraagde koffie is afgegeven, wordt de afgifte onderbroken.
Verwijder de filterhouder voordat u de koffie inschenkt.
Plaats de kan terug op de plaat, tot de afgiftecyclus is voltooid.

Functie druppelstop

Dit koffiezetapparaat heeft een functie voor automatische druppelstop die voorkomt dat er via het waterreservoir (A) koffie
wordt afgegeven wanneer de glazen kan niet op de warmhoudplaat aanwezig is.

Aanbevolen hoeveelheden voor een resultaat van
hoge kwaliteit:
Aantal kopjes

Warmhoudplaat

Wanneer de knop Hoge kwaliteitsafgifte (F) of Opschenkverdeling (G) ingedrukt blijft na het voltooien van de infusie, zal de
warmhoudplaat de ideale temperatuur van de koffie handhaven. Deze functie wordt 40 minuten na het beëindigen van de
afgifte automatisch uitgeschakeld.
Druk, om de warmhoudplaat uit te schakelen, op de knop Hoge
kwaliteitsafgifte (F) of Opschenkverdeling (G).

Aantal doseerschepjes (*)

10
8
6
4
2
(*) meetniveau 1= 1 maatlepel (7,5 g)

Voor een nieuwe afgiftecyclus moet het apparaat worden
uitgeschakeld met de knop Hoge kwaliteitsafgifte (F) of
Opschenkverdeling (G) en vervolgens weer worden ingeschakeld.

10
8
6
4
2

REINIGING EN ONDERHOUD

De in de tabel aangegeven hoeveelheden zijn indicatief en
moeten worden aangepast aan uw persoonlijke smaak en aan
de gebruikte soort koffie. Overschrijd nooit de maximale hoeveelheid van 10 doseerschepjes. De gebruikte koffiemelange
is van aanzienlijke invloed op de verkregen koffie. Probeer dus
verschillende soorten koffie om te bepalen welke het beste bij
uw smaak past.

Voorafgaand aan onderhoud of reiniging van het apparaat moet
het worden uitgeschakeld, moet de stekker uit het stopcontact
verwijderd worden en moet het apparaat afkoelen.
• Gebruik voor de reiniging van het koffiezetapparaat geen
oplosmiddelen of schurende reinigingsmiddelen. Een
zachte, vochtige doek is voldoende.
• Dompel het koffiezetapparaat nooit onder in water. Het is
een elektrisch apparaat.
• Het waterreservoir (A) kan bereikt worden via het deksel
(E). Reinig wanneer nodig.

Let op: wanneer gebruik wordt gemaakt van de functie
Hoge kwaliteitsafgifte, is de aanbevolen hoeveelheid gemalen
koffie gelijk aan 60 g per liter water.
• Plaats het deksel (E) terug op het apparaat, met de openingen gepositioneerd zoals aangegeven op afb. 7-8 en
plaats de gesloten kan (H) recht op de plaat (afb. 6). Controleer of de knop aanwezigheid kan/functie druppelstop
(C) is ingedrukt (zie paragraaf Functie druppelstop).
• Druk op de knop Hoge kwaliteitsafgifte (F) of op de knop
Opschenkverdeling (G) (afb. 1). Het witte lampje brandt
om aan te geven dat het apparaat functioneert. Het apparaat laat bij de start van de afgifte één geluidssignaal
(biep) horen en drie wanneer de afgifte eindigt.
• Druk, om de werking te onderbreken, op de geselecteerde
knop: Hoge kwaliteitsafgifte (F) of Opschenkverdeling (G).
• Het is volkomen normaal dat het apparaat stoom afgeeft
wanneer er koffie gefilterd wordt.

ONTKALKING

Wanneer er in uw zone sprake is van hard water, hoopt zich
mettertijd kalk op. De kalkaanslag kan de goede werking van
het apparaat negatief beïnvloeden. U wordt aangeraden het
koffiezetapparaat om de 25 koffiezetcycli te ontkalken.
Wanneer de twee knoppen (F) en (G) gelijktijdig knipperen
(ongeveer om de 25 cycli), moet het apparaat ontkalkt worden.
• Het apparaat wordt automatisch gereset na de ontkalking.
• Gebruik voor de ontkalking altijd specifieke op de markt
verkrijgbare ontkalkingsproducten voor filterkoffieapparaten.
• Verdun het product in de kan volgens de instructies op de
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•
•

verpakking van het ontkalkingsmiddel;
Giet de oplossing in het waterreservoir;
Plaats de kan op de warmhoudplaat;
en
druk langer dan 1,5 sec gelijktijdig op de knoppen Hoge
kwaliteitsafgifte (F) en Opschenkverdeling (G); laat 1 kopje
water afgeven en schakel het apparaat dan uit;
Spoel het apparaat ten minste 2 keer met alleen water (2
volle reservoirs water).
Het niet voldoen aan de hierboven beschreven reiniging
doet de garantie vervallen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Netspanning: 		
Stroomverbruik: ICM17210
Gewicht: 			

220-240V˜50-60Hz
1800W
2.44 kg

VERWIJDERING VAN HET APPARAAT
Het apparaat mag niet verwijderd worden met het
huishoudelijke afval, maar moet worden ingeleverd bij
een erkend centrum voor gescheiden inzameling en
recycling.
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