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Beste klant, 

Bedankt dat u voor een van onze producten hebt gekozen. Om er zeker van te zijn dat u lang 

plezier hebt van uw nieuwe product, vragen wij u deze gebruikshandleiding zorgvuldig te lezen en 
de instructies op de volgende pagina's goed te volgen. Om mogelijke schade als gevolg van 
oneigenlijk gebruik te voorkomen, dient u deze handleiding zorgvuldig te volgen bij het gebruik van 
dit product. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik. 
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WEES VOORZICHTIG: 

Gevaar voor verbranding! Raak tijdens het gebruik geen 
oppervlakken of stoomafvoeropeningen aan. Ook de 
filterdrager zal tijdens het gebruik en ook na het 
uitschakelen nog heet zijn.





T E C H N I S C H E  G E G E V E N S  

C O N F O R M I T E I T S V E R K L A R I N G  

     

Artikelnummer 7000005

Model CRM4106A

Stroomvoorziening 220-240V  ~50Hz

Vermogen max. 1800 watt

Inhoud 1800 ml

Dit apparaat is vervaardigd volgens de volgende normen: 

2014/30/EU (EMV) 
2014/35/EU (LVD) 
2011/65/EU (RoHS) 
2009/125/EU (ERP)

Fabrikant: 
Marketbrands GmbH, Brandshofer Deich 68, 20539 Hamburg 

www.bobhome.de, service@bobhome.de
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V E I L I G H E I D S I N S T R U C T I E S  

Bij het gebruik van elektrische apparatuur moeten altijd fundamentele veiligheidsmaatregelen 
worden genomen om het risico van branden, elektrische schokken en/of verwondingen van 
personen te voorkomen, waaronder het volgende: 

1. Lees alle instructies.              

2. Raak geen hete oppervlakken aan. Gebruik de handvaten of knoppen.              

3. Controleer de spanning en zorg ervoor dat de informatie op het typeplaatje overeenkomt met de 
spanning in uw huis.              

4. Dit toestel is uitgerust met een geaarde aansluiting. Zorg ervoor dat het stopcontact in uw huis 
eveneens geaard is.              

5. Ter bescherming tegen brand, elektrische schokken en verwondingen van personen, mag u het 
snoer, de stekker of het gehele toestel nooit onderdompelen in water of een andere 
vloeistof.              

6. Plaats het toestel niet in de buurt van een hete gas- of elektrische brander of in een verwarmde 
oven om schade aan het toestel te voorkomen.              

7. Haal de stekker van het toestel uit het stopcontact wanneer het niet in gebruik is en alvorens het 
te reinigen. Laat het toestel afkoelen voordat u onderdelen aanbrengt of verwijdert, en voordat u 
het toestel reinigt.              

8. Bedien het toestel als de stekker of het netsnoer beschadigd zijn, als het toestel niet goed werkt of 
op een of andere manier beschadigd is. Stuur in dit geval het toestel naar de dichtstbijzijnde, 
geautoriseerde servicefaciliteit voor inspectie en reparatie.              

9. Het gebruik van accessoires die niet door de fabrikant van het toestel zijn goedgekeurd, kan 
leiden tot brand, elektrische schokken of verwondingen.              

10.Het toestel moet op een vlak, recht en goed geventileerd werkoppervlak worden geplaatst. Zorg 
ervoor dat het apparaat niet op de rand van het werkoppervlak wordt geplaatst. 

11. Laat het snoer niet over de rand van de tafel of het werkoppervlak hangen en zorg ervoor dat 
het niet in aanraking komt met hete oppervlakken. 

12.Raak de machine niet aan en verplaats het toestel niet tijdens het koffiezetten. Het toestel wordt 
zeer heet en er komt hete stoom vrij. 

13.Ter bescherming tegen brand, elektrische schokken en verwondingen van personen, mag u het 
snoer, de stekker of de machine nooit onderdompelen in water of een andere vloeistof. 

14.Bescherm het toestel tegen vorst. Het resterende water in de leidingen kan bevriezen en deze 
beschadigen. 

15.Overschrijd nooit de „MAX“-markering wanneer u water in de watertank giet. 

16.Als er een fout, defect of verdacht incident optreedt, trek dan onmiddellijk de stekker uit het 
stopcontact en probeer het toestel niet zelf te herstellen. 

17. Giet geen heet water in de watertank. 

18.Gebruik het toestel nooit in de buitenlucht. 

19.Bewaar de handleiding op een veilige plaats, zodat u deze later nog kunt raadplegen. 

20.Gebruik het toestel niet voor een ander doel dan waarvoor het bestemd is. Als u het deksel 
tijdens het gebruik opent, kan dit brandwonden veroorzaken. 

21.Het toestel is uitsluitend ontworpen voor privé-gebruik. Het is niet ontworpen voor commercieel 
gebruik. 
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22.Het toestel mag worden gebruikt door kinderen ouder dan 8 jaar en door personen met 
verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vaardigheden of een gebrek aan ervaring en kennis, 
indien zij zijn ingelicht over het veilige en begrijpelijke gebruik van het toestel en de daaraan 
verbonden gevaren. Kinderen mogen niet met het toestel spelen. De reiniging en het onderhoud 
mag alleen worden uitgevoerd door kinderen, die ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan. 

TIP - Voor een perfecte tas koffie

 
Deze machine is ontworpen en getest als een "handmatig brouwtoestel", om de beste resultaten te 
krijgen in de zin van de handbrouwmethode volgt u de onderstaande tips:  

1. Gebruik versgemalen koffie die minder dan 5 minuten voor het zetten wordt gemalen. Dit levert 
de maximale aroma's              

2. Probeer verschillende maalgraden tot u het beste smaakresultaat krijgt.             

3. Gebruik alleen koffie die minder dan een maand geleden werd gebrand              

4. Gebruik "speciale koffie" met een licht brandingsprofiel.              

5. Let op de dosering van 60 g / l - wijzig de brandingsgraad voor intensievere koffie, niet de 
hoeveelheid koffie. 

6. Bevochtig het filter met warm water (doe dit ook bij de karaf voorverwarmen, een sterke 
temperatuursverandering heeft een negatieve invloed op de koffiesmaak)                         



OV E R Z I C H T  VA N  H E T  T O E S T E L  
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Stoomafvoeropening

Programmatoetsen

Uitgiftekop

RVS-filter

Glazen karaf

Warmhoudplaat

Overloop voor water (onder het toestel)

Hoofdschakelaar

Behuizing

Watertank

Afdekking watertank



I N G E B R U I K N A M E  

Alvorens het eerste gebruik 

1. Haal de machine uit de verpakking en controleer of deze volledig en niet beschadigd is. 

2. Verwijder alle stickers en waarschuwingen. 

3. Maak alle verwijderbare onderdelen schoon.              

4. Open het deksel van de watertank, giet de juiste hoeveelheid water in de watertank. Overschrijd 
de maximale capaciteit van de watertank niet.              

5. Sluit de afdekking van de watertank.   

Tijdens het gebruik 

Het volgende is normaal tijdens het gebruik van de machine 

1. Er ontstaan enkele geluiden tijdens het gebruik van de machine. De leidingen worden verwarmd 
en de machine produceert onafgebroken kokend water.              

2. Als de temperatuur van het water en de omgevingstemperatuur laag zijn, zal het langer duren 
voordat het water kookt. 

3. Wanneer de machine klaar is met koffiezetten en automatisch wordt uitgeschakeld, kunnen er nog 
enkele druppels uit de uitgiftekop komen.              

4. Door condensatie kunnen zich waterdruppels vormen op de bovenkant van de 
stoomafvoeropening.             

5. Verwijder nooit de glazen karaf totdat de machinie klaar is met koffiezetten. 

Led-programmadisplay 
De programma's van de machine worden geselecteerd met behulp van de SET - toets. De 
geselecteerde programma's worden aangegeven door de leds onder de toetsen. 
Zodra het gewenste programma wordt weergegeven, kan het programma worden gestart met de 
START-toets. 

Koffie maken 
1. START: Sluit de machine aan, druk de stroomschakelaar aan de achterkant van de machine in, de 

machine schakelt nu in de stand-by modus. 

2. STANDBY: In de stand-by modus gaan de toetsen " SET", "START", "WARM" branden, de toets "2 
CUP" brandt automatisch.              

3. SET: Drukt u op de toets "SET", kunt kiezen tussen "2 CUPS / 4 CUPS / FLUSH". De led-indicator 
brandt afhankelijk van het gekozen programma. 

4. KOFFIEZETTEN: Vul in de stand-by modus 15 g / 30 g gemalen koffie in het RVS-filter. Plaats het 
filter in de glazen karaf en plaats vervolgens de glazen karaf op de warmhoudplaat.  Druk op de 
toets "SET" om het programma te selecteren zoals hierboven wordt beschreven, druk op de toets 
"START" (het indicatielampje gaat branden). 

5. PROGRAMMA-EINDE: De led "SPOELEN" gaat branden en de machine schakelt over naar de 
warmhoudmodus gedurende maximaal 28 minuten, daarna schakelt de machine opnieuw naar 
de stand-by modus. U kunt op de toets "KEEP WARM" drukken om de warmhoudmodus te 
beëindigen.              



6. WARMHOUDEN: In de stand-by modus plaatst u de glazen karaf op de warmhoudplaat 
en drukt u op de toets "KEEP WARM", de KEEP WARM-led gaat branden. De machine 
houdt gedurende 28 minuten warm, waarna het led-display uitgaat en de machine in stand-by 
modus overschakelt.              

  

Let op: Delen van de machine worden tijdens het gebruik heet, met name de stoomafvoeropening. 
Raak de stoomuitvoeropening niet aan om verwondingen te voorkomen. 

R E I N I G I N G  E N  O N D E R H O U D  

1. Schakel het toestel uit en laat het volledig afkoelen alvorens het te reinigen.              

2. Reinig de behuizing van het toestel met een vochtige doek.              

3. Reinig de stoomafvoeropening aan de bovenkant van de machine, zorg ervoor dat deze niet 
geblokkeerd of verstopt is. 

4. Maak alle verwijderbare onderdelen schoon en zorg ervoor dat ze grondig worden 
gedroogd.              

5. Gebruik alleen schoon water.  

Aanwijzing: Reinig de machine niet met alcohol of oplosmiddelen. 

Dompel de machine niet onder in water. 

  

  

  

Ontkalken 
1. Er ontstaat kalkvorming in de machine. Ontkalk daarom de machine minstens om de 2-3 

maanden. 

2. Giet water en ontkalkingsmiddel in de watertank tot de MAX-markering (ongeveer 1,8 l water, de 
verhouding ontkalkingsmiddel bedraagt 4: 1) Volg de instructies van het ontkalkingsmiddel. 
Gebruik alleen huishoudelijke ontkalkingsmiddelen.            

3. Kies het programma "4 CUP" totdat er geen ontkalkingsoplossing meer in de watertank aanwezig 
is.              

4. Herhaal stap 3 ongeveer 3-5 keer met schoon water om er zeker van te zijn dat alle leidingen 
schoon zijn. 
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I N F O R M AT I E  OV E R  A F VA LV E R W E R K I N G  

Als de afbeelding links (doorstreepte vuilnisbak) op het product staat, is de Europese Richtlijn 
2012/19/EU van toepassing. Deze producten mogen niet bij het normale huishoudelijk afval worden 
gezet. Informeer u over de plaatselijke voorschriften voor de gescheiden inzameling van elektrische 
en elektronische apparatuur.  

Volg de plaatselijke voorschriften op en deponeer oude apparatuur niet bij het huisvuil. Het milieu en 
de gezondheid van uw medemens worden beschermd tegen mogelijke negatieve gevolgen door 
oude apparatuur af te voeren in overeenstemming met de voorschriften. Materiaalrecycling helpt het 
verbruik van grondstoffen te verminderen.   
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