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1.1 Inleiding
Wij zijn verheugd, dat uw keuze is
gevallen op één van onze kwaliteitsprodukten.
De apparaten zijn speciaal ontworpen
voor het zetten van koffie en/of thee.
Teneinde optimaal en veilig van de
gebruiksmogelijkheden te profiteren is het
aan te raden deze gebruiksaanwijzing
aandachtig door te lezen.
Houd tijdens
het lezen van
de gebruiksaanwijzing
het uitklapblad opengeslagen.
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1.2 Uitvoeringen en types
Deze gebruiksaanwijzing is van
toepassing voor de volgende
koffiezetapparaten:
Mnd1-021
Mnd2-021
Th10-021
Th20-021

(Voor de afbeeldingen, zie laatste
bladzijde van deze gebruiksaanwijzing.)
Voor gegevens zoals het vermogen,
model- en typenummer etc. zie het
typeplaatje op het apparaat.
Noteer deze gegevens achter in deze
gebruiksaanwijzing.

MndWB3-021
MndTW-021
MndTW-022
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1.3 Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen
Voor een veilig gebruik van het
koffiezetapparaat moeten de volgende
waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen in acht genomen worden:

WAARSCHUWINGEN
∆ Dompel het apparaat nooit onder in
water.
∆ Blijf tijdens onderhoudswerkzaamheden, zoals ontkalken, bij het
apparaat.
∆ Zorg ervoor dat het snoer niet op het
warmhoudplaatje komt te liggen.
∆ Het apparaat moet altijd zodanig aan
het elektriciteitsnet zijn aangesloten, dat
de aansluiting eenvoudig verbroken kan
worden.
∆ De fabrikant neemt geen
verantwoording voor schade, die
voortvloeit uit niet in deze
gebruiksaanwijzing omschreven
installatie, gebruik of onderhoudswerkzaamheden.
∆ Tijdens het gebruik worden sommige
delen van het apparaat zeer heet.
VOORZORGSMAATREGELEN
• Wanneer het apparaat voor langere tijd
niet wordt gebruikt is het aan te bevelen
om de elektrische aansluiting te verbreken.
• Er blijft normaal altijd water in het apparaat achter, houdt hier rekening mee als
het apparaat in een ruimte geplaatst
wordt waar de temperatuur beneden
0 °C kan dalen.
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• Als al het water uit het apparaat verwijderd is dient de instructie voor
“Plaatsen en in gebruik nemen” weer
uitgevoerd te worden.
• Wanneer u met een sterk schoonmaakmiddel of ontkalker werkt, is het sterk
aan te bevelen een veiligheidsbril
(gelaatsbeschermer) en handschoenen
te dragen.
• Voorkom dat er ontkalkeroplossing op
de buitenkant van het apparaat komt,
daar dit blijvende beschadiging van de
behuizing tot gevolg kan hebben. In het
geval dat er toch ontkalker op de
buitenkant terecht komt, dient dit zo
snel mogelijk te worden verwijderd, met
inachtneming van de in de gebruiksaanwijzing omschreven veiligheidsmaatregelen. Daarna moet de plek
direct grondig worden schoon gemaakt.
• Was na het gebruik van een sterk reinigingsmiddel of ontkalker de handen.
• Laat alle reparatiewerkzaamheden door
een vakman uitvoeren.
• Wanneer het apparaat geopend moet
worden, b.v. bij reparatie, moet eerst de
stekker uit het stopcontact verwijderd
worden.
• Het apparaat moet geaard worden.
• Gebruik voor het installeren altijd goedgekeurde materialen en onderdelen.
• Neem bij het installeren altijd de
plaatselijk geldende regels en normen
in acht.

1.4 Een snelle blik op het apparaat
Op het uitklapblad zijn de belangrijkste
onderdelen van het apparaat
aangegeven. Houd dit uitklapblad
opengeslagen tijdens het lezen van deze
gebruiksaanwijzing.

LAMPJES
Het groene lampje geeft aan
dat het apparaat koffie aan het
zetten is. Zolang het groene
lampje brandt loopt de koffie
door. Aan het einde van het
zetproces klinkt drie keer een akoestisch
signaal en dooft het groene lampje.

1. Aan/uit schakelaar voor het apparaat
(en onderste warmhoudplaatje)
2. Aan/uit schakelaar voor bovenste
warmhoudplaatje
3. Warmhoudplaatje
4. Glazen kan, thermoskan of airpot
5. Filterpan
6. Koffiefilter (papier)
7. Warmhoudplaatje
8. Koudwaterreservoir
9. Ontkalkingssignaleringslampje
10. In bedrijf indikatielampje

Het rode lampje knippert als het
apparaat ontkalkt moet worden.
Er kan echter zonder problemen
nog enkele keren koffie worden gezet
totdat er een geschikt moment is om te
ontkalken, zie paragraaf 1.8.
VERS WATER UIT DE KRAAN
Gebruik bij voorkeur vers leidingwater om
koffie te zetten.

AANBEVOLEN HOEVEELHEDEN KOFFIE
Gebruik 35 tot 50 gram koffie
(snelfiltermaling) per liter, afhankelijk van
uw voorkeur.
Glazen kan:
1,7 liter ..............................60-85 gram
Thermoskan of airpot:
1,9 liter .............................65-95 gram
2,2 liter .............................75-110 gram
MAATSCHEP
De bijgeleverde maatschep bevat afgestreken
ongeveer 40 gram koffie.

TOEBEHOREN
Glazen kan
Filterpan + veer
Filterpapier (zak)
Cleaner
Renegite
Maatschep
Ingietkan

Mondo 1 Mondo 2
1
1
1
1
1
1
--

2
1
1
1
1
1
--

Th 10
-1
1
1
1
1
1

Th 20
-1
1
1
1
1
1

Mondo 3 WB

Mondo Twin

3
1
1
1
1
1
--

4
2
1
1
1
1
--
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1.5 Plaatsen en in gebruik nemen
1. Plaats het apparaat op de werkplek.
2. Controleer of het apparaat stevig en
horizontaal staat.
3. Controleer of er een vrij stopcontact
in de buurt zit.
4. Schuif een lege filterpan (5) in het
apparaat en zet er een lege kan (4)
onder. Let op!
− Zet bij de TH-uitvoering het deksel
van de thermoskan of airpot open.
− Laat bij de airpot de mengpijp in de
kan zitten.
5. Giet nu eerst een kan c.q. maatbeker
(TH-uitvoering) koud water in het
koudwaterreservoir (8).
6. Hierna 3 minuten wachten. (Alle lucht
verdwijnt hierdoor uit het apparaat).
7. Zet alle schakelaars (1) en (2, indien
aanwezig) in de uit-stand 0.
8. Steek de stekker in het stopcontact.
9. Schakel het apparaat in door de
schakelaar (1) in de aan-stand 1 te
zetten. Het groene indikatielampje
(10) gaat branden en een deel van
het ingegoten water loopt in de kan.
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10. Wanneer het groene lampje (10) is
gedoofd, moet men de kan legen.
Hierna is het apparaat gereed voor
gebruik.
Opmerking:
1. Er blijft altijd water in het apparaat
achter, in slangen, element e.d. Houd
hier rekening mee bij:
− het verplaatsen van het apparaat;
− als het apparaat in een ruimte
staat waar de temperatuur onder
het vriespunt kan dalen.
2. Mocht om een of andere reden geen
water meer in het apparaat aanwezig
zijn, dan moeten bovengenoemde
handelingen (punt 4 t/m 10) herhaald
worden.

WAARSCHUWING
Zorg ervoor dat het snoer niet op het
warmhoudplaatje komt te liggen

1.6 Het gebruik
KOFFIEZETTEN
1. Kijk voor het gebruik of de veer
onderin de filterpan (5) goed is
aangebracht (de veer moet vlak op
de bodem van de filterpan liggen).
2. Plaats een papieren koffiefilter (6) in
de filterpan.
3. Doe hierin de benodigde hoeveelheid
koffie, zie § 1.4 AANBEVOLEN
HOEVEELHEDEN KOFFIE.
4. De bijgeleverde maatschep heeft
afgestreken een inhoud van
ongeveer 40 g.
5. Schuif de filterpan (5) in het apparaat.
6. Controleer of het apparaat
uitgeschakeld is. Zo niet, schakel het
apparaat uit door schakelaar (1) in de
uit-stand 0 te zetten.
7. Giet een kan of maatbeker (THuitvoering) koud water in het
koudwaterreservoir (8)
8. Zet de kan daarna onder de filterpan.
− Bij de glazen kan dient
het klapdeksel
dichtgeklapt te
worden.
− Bij de thermoskan en
airpot moet het deksel
juist open staan.
Mengpijp
− Laat bij de airpot de
mengpijp in de kan zitten.
9. Zet schakelaar (1) in de aan-stand 1.
10. Het indikatielampje (10) gaat
branden en het koffie zetten begint.
11. Wanneer de koffiezetcyclus ten
einde is, dooft het indikatielampje
(10) en geeft het apparaat een
geluidssignaal (3x) ten teken dat de
koffie uitgeschonken kan worden.

12. Bij de uitvoering met glazen kannen
en meer dan één warmhoudplaat, is
het mogelijk de met koffie gevulde
kan op het andere warmhoudplaatje
te zetten. Men kan nu direkt een
volgende kan koffie zetten volgens
voorgaande procedure.
13. Schakel het warmhoudplaatje in door
de schakelaar (2) in de aan-stand te
zetten. Het warmhoudplaatje blijft
ingeschakeld, ook als de rest van het
apparaat is uitgeschakeld. Zet de
schakelaar weer in de uit-stand,
wanneer het extra warmhoudplaatje
niet meer gebruikt wordt.
THEEZETTEN
Men kan met dit apparaat natuurlijk ook
thee zetten.
− Voor het gebruik van losse thee is een
speciale theefilterpan (met zeefje)
leverbaar.
− Voor het gebruik van theezakjes kan
men ook een normale filterpan
gebruiken. Leg de theezakjes in de
filterpan of hang ze in de kan. Let op!
Gebruik nooit een filterpan die al
gebruikt is voor koffie. Achterblijvende
koffieresten beïnvloeden de
theesmaak ongunstig.
− Dit geldt ook voor de kan. Gebruik
daarom voor het theezetten altijd een
aparte glazen kan, thermoskan of
airpot, die niet gebruikt is voor koffie.
Het theezetten gaat op dezelfde manier
als het koffiezetten. Echter, gebruik i.p.v.
papieren koffiefilters en koffie, losse thee
of theezakjes.
WAARSCHUWING
Tijdens het gebruik kunnen delen van
het apparaat heet worden.
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1.7 Schoonhouden
Het spreekt voor zich dat het apparaat en
de toebehoren goed schoon gehouden
moeten worden. Het apparaat kan men
het beste schoonmaken met een vochtige
doek, eventueel met een niet schurend
en/of bijtend schoonmaakmiddel. De
glazen kannen en de filterpan kunnen
gewoon afgewassen en daarna goed
schoongespoeld worden. De thermoskannen en airpotten kunnen met heet
water schoon gespoeld worden.
Zijn hiermee niet alle koffie- en theerestanten goed te verwijderen, dan is het
gebruik van onze Cleaner aan te
bevelen. Het gebruik hiervan is
eenvoudig:

**

VOORZORGSMAATREGEL
Draag handschoenen tijdens het
gebruik van Cleaner!
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SCHOONMAKEN GLAZEN KANNEN EN
FILTERPAN

1. Vul een bak met ca. 5 liter heet water
(min. 80 °C) en los hierin 1 zakje
Cleaner op.
2. Leg de schoon te maken delen in
deze oplossing. Voor een goed
resultaat moet de veer uit de filterpan
verwijderd worden.
3. Het geheel moet nu een tijdje
inwerken (maximaal 30 minuten).
4. Spoel de Cleaner-oplossing weg.
5. Hierna moet alles goed met heet
water schoongespoeld worden.
6. Vergeet na afloop niet de veer weer
in de filterpan aan te brengen.
SCHOONMAKEN THERMOSKANNEN EN
AIRPOTTEN

1. Los Cleaner op in heet water, ca.
5 g/l.
2. Vul de thermoskan(en) en/of
airpot(ten) met deze Cleaneroplossing.
3. Laat de oplossing max. 30 min.
inwerken en spoel het hierna weg.
4. Spoel de kannen enige keren goed
om met heet water (80 °C).

1.8 Ontkalken
In het apparaat zet zich tijdens het
gebruik kalk af. Het apparaat is voorzien
van een signalering die in werking treedt
als de mate van kalkafzetting een
bepaalde waarde overschrijdt. Treedt
deze ontkalkingssignalering in werking
(het signaallampje in de rode driehoek (9)
gaat knipperen), dan moet de kalk uit het
apparaat verwijderd worden. Anders kan
een goede werking niet meer
gegarandeerd worden. Op het moment
dat het lampje gaat knipperen kan zonder
problemen nog enige tijd koffie worden
gezet. Men kan dan wachten op een
rustig moment, waarop het apparaat
ontkalkt kan worden.
Het ontkalken gaat als volgt:
1. Lees eerst de gebruiksaanwijzing en
aanbevelingen op het zakje van het
ontkalkingsmiddel. Wij raden aan het
door ons geteste middel Renegite te
gebruiken.
2. Los 100 gr. Renegite op in 1 liter
warm water.
3. Plaats de lege filterpan (5) in het
apparaat en zet er een lege kan
onder.
4. Giet voorzichtig de Renegite-oplossing in het koudwaterreservoir (8).
Het deksel van het reservoir moet
tijdens het ontkalken open staan!

5. Schakel het apparaat in met
schakelaar (1). De oplossing komt in
de kan terecht.
6. Schakel het apparaat na 1 minuut uit
met schakelaar (1).
7. Wacht nu ca. 2 minuten. De
Renegite-oplossing krijgt nu de tijd
om zijn werk te doen.
8. Na de 2 minuten wachten moet het
apparaat weer ingeschakeld worden,
zodat de rest van de Renegiteoplossing door kan lopen.
9. Wanneer er geen Renegiteoplossing meer uit de filterpan
druppelt, kan de in de kan
opgevangen Renegite-oplossing
weggespoeld worden.
10. Hierna moet het apparaat goed
worden doorgespoeld door tweemaal
het normale zetproces, echter zonder
koffie, uit te voeren. Leeg tussendoor
wel de kan.
Hierna is het apparaat weer gereed voor
het zetten van koffie.
VOORZORGSMAATREGELEN
• Blijf gedurende de gehele
ontkalkingsprocedure bij het
apparaat.
• Draag handschoenen en een
gelaatsbeschermer tijdens het
ontkalken.

**
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1.9 Storingen
Raadpleeg bij storingen eerst de storingslijst.
Kan hiermee het probleem niet verholpen
worden raadpleeg dan uw dealer, uw
servicemonteur of een van de servicebureaus.

WAARSCHUWING
Wanneer het apparaat geopend moet
worden, b.v. bij reparatie, moet eerst
de stekker uit het stopkontakt worden
verwijderd.

STORINGSLIJST
•

•
•
•

SYMPTOOM:
Tijdens het “in gebruik
nemen” branden de lampjes
van de schakelaars even. Na
korte tijd branden ze niet
meer.
Bij de eerste keer “in gebruik
nemen” knippert de
ontkalkingssignalering.
De ontkalkingssignalering
blijft na ontkalken knipperen.
De ontkalkingssignalering
knippert.

• De lampjes branden, maar
er komt geen water in de
filterpan.
• De filterpan loopt over.

MOGELIJKE OORZAAK:
HANDELING:
• De externe zekering is
• De desbetreffende
uitgesprongen; de groep
zekering wisselen. Het
is overbelast.
apparaat op een aparte
groep gebruiken.
• Er is storing in het
apparaat.

• Dealer of servicemonteur bellen.

• De kalkopbouw is te
groot.
• De kalkopbouw in het
apparaat overschrijdt de
kritische grens.
• De beveiliging van het
element is in werking
getreden.
• De filterpanveer is niet
aanwezig.

• Dealer of servicemonteur bellen.
• Het apparaat
ontkalken, zie § 1.8,
Ontkalken.
• Dealer of servicemonteur bellen.

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN
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• De filterpanveer in de
filterpan plaatsen.

Mnd2-021

MndTW-021/022

Th10/20-021

Mnd3WB-021

Mnd1-021
Mnd1/2-021 (110V)

: 112

/h

Mnd1/2-021 (230V)

: 144

/h

Th10-021(110V)

: 112

/h

Th10-021(230V)

: 144

/h

Model
Type
Vlgnr.

: .....................................
:8. . .
: ...............................VHH
CE97

............V 50/60HZ.......................W
Th20-021 (230V)

: 160

/h

MndWB3-021 (230V)

: 144

/h

MndTW-022 (230V)

: 224

/h

MndTW-021 (400V~3N)

: 288

/h

(fuse) max. 16 A (GB 13 A)

700.403.185 C
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