Frellsen

Industrivej 14, 4000 Roskilde

KAFFE

Tlf. 4675 7300
Ordre@frellsen.dk – www.frellsen.dk

- svaret på dine bønner

Vejledning for Bonamat HW 10 og HWA 20
Opstart

HW 10

HWA 20

Før maskinen tændes, hældes 4,5 l koldt vand i
beholderen (3 cm fra overkant).

Maskinen påsættes vandslange, som tilsluttes koldt vand.

Vent ca. 10 min. – maskinen har nu varmet
vandet op, og er klar til brug

Brug

Varmt
vand
tappes
tomlingtonshanen.

ved

at

vippe

Før maskinen tændes, hældes der 1,5 l koldt vand i
beholderen.
Tænd for maskinen og den tager nu vand ind i små
portioner, som efterhånden opvarmes.
Varmt vand tappes ved at vippe tomlingtonshanen.

HUSK at efterfylde maskinen med koldt vand efter
tapning, så maskinen altid klar til aftapning af
varmt vand.
Afkalkning

Sluk for maskinen og tag inderbeholderen ud.
50g (1 brev) Frellsen Afkalker opløses i en kande
med 1 l varmt vand. Hæld blandingen på
maskinen og lad det stå i ca. 2 timer.
Tøm maskinen helt for blandingen efter
afkalkning. Vend maskinen på hovedet for at få
løse kalkrester ud. Skyl maskinen grundigt med
varmt vand – vandet tømmes ud ved at vende
maskinen på hovedet. Hvis dette ikke er muligt –
påfyld og aftap vand 6-8 gange. Indsæt
inderbeholderen og maskinen er nu klar til brug.

Sluk for maskinen, når den er fyldt. Aftap herefter 1 l vand
fra maskinen i en kande, hvori 50g (1 brev) Frellsen Afkalker
opløses under omrøring.
Hæld herefter blandingen i maskinen. Lad blandingen stå i
ca. 2 timer.
Tøm maskinen helt for blandingen efter afkalkning. Vend
maskinen på hovedet for at få løse kalkrester ud. Skyl
maskinen grundigt med varmt vand – vandet tømmes ud
ved at vende maskinen på hovedet. Hvis dette ikke er muligt
– påfyld og aftap vand 6-8 gange. Maskinen er nu klar til
brug.

Anbefaling

Maskinen bør afkalkes minimum ____ gange pr.
uge

Maskinen bør afkalkes minimum ____ gange pr. uge

Bemærk

Husk! Mangelfuld afkalkning forringer kaffen og kan give overgang i maskinen. Frellsen afkalker leveres – uden
beregning – til kaffe-brygningsanlæg, der er udlånt af Frellsen Kaffe.
Det påhviler låntager at rengøre og afkalke maskinen jfr. kontrakt.










HW 10
1. Låg
2. Inderbeholder
3. Tænd/sluk
4. Tomlingtonshane
5. Spildbakke
6. Termostat


HWA 20
1. Låg
2. Beholder
3. Tænd/sluk
4. Tomlingtonshane
5. Spildbakke
6. Termostat
7. Vandtilslutning












