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1. GARANTIEVOORWAARDEN

WAT TE DOEN ALS UW TOESTEL NIET MEER WERKT ?

GARANTIEBEPALING :
(Bewijs en kassabon zorgvuldig bewaren, voor het geval van de garantie gebruik 
wordt gemaakt)

Apparaat :    Type : 
Garantietermijn : 36 maanden vanaf de koopdatum volgens kassabon.
(kassabon s.v.p. bij dit bewijs voegen)
Service bedrijf : 

BENCO INTERNATIONAL NV
Tel : 0800 0231 989

WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

Verkocht door Aldi-filiaal : .............................................................................................
Straat : ..........................................................Plaats : ......................................................

Naam van de koper : ........................................................................................................ 
Straat : .............................................................................................................................
Postcode : .............................. Plaats : ............................................................................
Tel : ................................................
E-mail : ..........................................

Handtekening van de koper : 
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GARANTIEVOORWAARDEN

Geachte klant,

Onze producten zijn aan een strenge kwaliteitscontrole onderworpen. Wanneer 
desondanks een van onze producten onverhoopt niet naar behoren functioneert, 
verzoeken wij u zich tot onze servicedienst te wenden. Ook kunt u contact opnemen 
met onze servicehotline. Wij zijn u graag van dienst. Ten aanzien van het door u bij 
Aldi gekochte product heeft u recht op garantie conform de onderstaande bepalingen, 
zulks onverminderd eventuele overige u toekomende rechten : 

1. De aanspraak op garantie bestaat tot drie jaar na aankoopdatum. De garantie 
is beperkt tot materiaal- en fabricagefouten en geeft u recht op herstel van deze 
gebreken of vervanging van het betreffende product zonder dat hieraan voor u kosten 
zijn verbonden. De garantie op accessoires bedraagt 6 maanden.

2. Een beroep op de garantie moet telkens binnen redelijke termijn na bekendheid 
van u met het gebrek worden ingeroepen. Het inroepen van enige garantie na afloop 
van de garantietermijn is niet mogelijk, tenzij het een gebrek betreft dat binnen twee 
maanden na afloop van de garantietermijn wordt gereclameerd.

Wij wijzen u erop, dat onze garantie vervalt in geval van oneigenlijk of ondeskundig 
gebruik van het product, niet inachtneming van de geldende veiligheidsvoorschriften, 
het gebruik van geweld ten aanzien van het product of ingrepen ten aanzien van het 
product die zijn uitgevoerd door anderen dan onze servicedienst.

Gebreken die niet of niet langer onder de garantiebepalingen vallen, worden door 
onze servicedienst alleen verholpen tegen vergoeding van de hieraan verbonden 
kosten. Indien u hiervan gebruik wenst te maken, verzoeken wij u het product aan 
onze servicedienst te zenden.
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2. VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Om het risico op brand, elektrische schokken of letsel aan 
personen bij het gebruik van uw apparaat te voorkomen, 
volg de elementaire voorzorgsmaatregelen, waaronder de 
volgende:
•	 Dit toestel mag gebruikt worden door kinderen vanaf 

8 jaar en door personen met een fysieke, sensoriele of 
mentale beperking of gebrek aan ervaring en kennis 
indien deze personen toezicht krijgen of instructies 
hebben gekregen over het gebruik van het toestel op 
een veilige manier en dat ze ook de gevaren kennen 
bij het gebruik van het toestel.

•	 Kinderen mogen niet met het toestel spelen.
•	 Onderhoud en reiniging van het toestel mag niet 

gebeuren door kinderen, tenzij ze ouder zijn dan 8 
jaar en toezicht krijgen.

•	 Houd het toestel en het snoer buiten het bereiken van 
kinderen, jonger dan 8 jaar.

•	 Wanneer het elektrisch snoer beschadigd is, moet 
het vervangen worden door de fabrikant, zijn dienst 
naverkoop of een gelijkaardig gekwalificeerd persoon, 
om ongelukken te voorkomen.

•	 Opgelet : het toestel mag niet gebruikt worden met 
een externe timer of een aparte afstandsbediening.

•	 Dit toestel is geschikt om te gebruiken in de 
huishoudelijke omgeving en in gelijkaardige 
omgevingen zoals :  
- Keukenhoek voor personeel van winkels, kantoren  
 en andere gelijkaardige professionele omgevingen. 
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- Boerderijen. 
- Hotel- en motelkamers en andere omgevingen met  
 een residentieel karakter. 
- Gastenkamers, of gelijkaardige.

•	 Dit toestel mag alleen worden gebruikt onder toezicht 
van een volwassene. Gebruik en plaats het toestel 
steeds buiten bereik van kinderen.

•	 Dompel het toestel nooit onder in een 
vloeistof, gebruik het niet in de badkamer, 
dicht bij water of buitenshuis.

•	 Raak geen hete oppervlakken aan (koffiekan, 
verwarmingsplaat).

•	 Ook na het koken van het water blijft er geruime tijd 
schroeigevaar. Houd het toestel en de kabel weg van 
de rand van uw werkblad en buiten het bereik van 
kinderen.  

•	 Raak het ventilatierooster niet aan, er kan hete 
stoom ontsnappen.

•	 Plaats het toestel op een stabiele, rechte en niet 
warmtegevoelige ondergrond.

•	 Voorkom dat u over de stroomkabel kunt vallen of dat 
de kabel overhangt.

•	 Trek de stekker uit het stopcontact als u het 
toestel niet gebruikt of wanneer u het verplaatst of 
schoonmaakt.

•	 Vul het waterreservoir minimaal voor 2 koppen, maar 
niet hoger dan het 10-koppen-merkteken. 

•	 Er bevindt zich een gaatje in de achterwand van het 
reservoir om mogelijk overvullen tegen te gaan.
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•	 Plaats de koffiekan op de verwarmingsplaat voordat u 
het toestel aanzet.

•	 Om spatten van heet water te voorkomen, laat u het 
toestel gedurende 10 minuten afkoelen voor water bij 
te vullen of te hergebruiken.

•	 Plaats de koffiekan niet in een microgolfoven.
•	 Probeer de metalen band rond de koffiekan niet te 

verplaatsen, u zult het glas breken.
•	 Houd het toestel en de stroomkabel weg van 

verwarmingselementen, kookplaten of branders.
•	 Gebruik geen andere toebehoren dan degene die 

meegeleverd worden.
•	 Gebruik het toestel niet voor andere toepassingen dan 

beschreven in deze handleiding.
•	 Kijk goed na of het voltage en de frequentie 

overeenkomen met de aanduidingen op het etiket van 
het toestel.

•	 De stekker moet worden aangesloten op een 
geschikt stopcontact dat geïnstalleerd en geaard is 
overeenkomstig met alle plaatselijke normen en 
vereisten.
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3. VOOR HET EERSTE GEBRUIK

Vul het waterreservoir tot het 10-koppenmerkteken en zet het toestel aan zonder 
koffie te gebruiken. Wanneer de maalfunctie staat ingeschakeld, is het aantal kopjes 
zichtbaar op de display. Zet de maalfunctie uit door op de  toets te drukken. Laat 
het water door het toestel lopen. Dit doet u door op de   toets te drukken. “Check 
basket” zal verschijnen op de display. Druk nogmaals op de  toets. Het water zal 
opwarmen en beginnen lopen. Dit kan enkele seconden duren. Laat nadien afkoelen, 
giet het water weg en gebruik het toestel zoals aangegeven in deze handleiding. Ga 
naar punt ‘Koolstoffilter’ (p. 14) 

4. GEMALEN KOFFIE

Als u voorgemalen koffie verkiest, geeft gemiddeld fijn gemalen koffie het beste 
resultaat. De ideale hoeveelheid hangt af van het soort koffie en uw persoonlijke 
smaakvoorkeur. We stellen twee afgestreken maatlepels per kop koffie voor als 
beginhoeveelheid.

5. KOFFIE BEWAREN

U kunt koffie het beste bewaren in een luchtdichte doos op een koele, droge plaats of 
in de koelkast. Koffie oxideert in contact met lucht, zodat de smaak vervliegt.

6. MELK

Het gebruik van melk in koffie is veelbesproken. Laat u door uw persoonlijke smaak 
leiden. Gebruik bij voorkeur warme of hete melk om te felle afkoeling van uw koffie 
te vermijden. Om  maximaal te kunnen genieten, mag de koffie niet branden in de 
mond, maar moet deze warm genoeg zijn om het aroma naast de smaakpapillen 
eveneens de neus, mond en sinussen te laten vullen.

7. FLESSENWATER

Let op bij het gebruik van flessenwater dat er geen smaakstoffen of andere 
toevoegingen in zitten. Gebruik niet-bruisend water omdat de koolstofdioxide in 
bruisend water een nadelige invloed  heeft op de smaak.
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8. SMAAK

Probeer de koffie niet opnieuw op te warmen in het toestel. U kunt het toestel 
beschadigen en uw koffie wordt ondrinkbaar.
Maak de filterhouder, de permanente filter en de koffiekan schoon na elk gebruik. 
Oude koffieresten beïnvloeden  de smaak van uw volgend kopje koffie op negatieve 
wijze.

9. VOORBEREIDING

Plaats het toestel op een stabiele, rechte en niet warmtegevoelige ondergrond.
Voorkom dat u over de stroomkabel kunt vallen of dat de kabel overhangt.
Sluit uw toestel nog niet aan op het stroomnet.

10. VULLEN

Haal de koffiekan van het verwarmingselement.
Til het reservoirdeksel op met de uitsteeksels aan de zijkant.
Gebruik de koffiekan om het reservoir te vullen en om overvullen te voorkomen.
Druk op de hendel aan het uiteinde van het koffiekandeksel om de koffiekan te 
openen.
Vul het reservoir met de gewenste hoeveelheid water.
Vul het waterreservoir minimaal voor 2 koppen, maar niet hoger dan het 
10-koppenmerkteken. 
Sluit het deksel van het waterreservoir. Sluit het deksel van de koffiekan.
Plaats de koffiekan nog niet op het verwarmingselement.
Druk op de knop om de lade te ontgrendelen en open de lade.
Plaats een #4 koffiefilter (of de permanente filter) in de filterhouder.
Als u koffiebonen gebruikt, ga naar punt ‘koffiebonen’

11. GEMALEN KOFFIE

Schep gemalen koffie in de filter. De hoeveelheid koffie hangt af van het soort koffie 
en uw persoonlijke smaakvoorkeur. We stellen twee afgestreken maatlepels per kop 
koffie voor als hoeveelheid.
Sluit de lade en plaats de koffiekan op het verwarmingselement.
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12. KOFFIEBONEN

Haal het deksel van de koffiemolen. Vul de molen met koffiebonen. Sluit het deksel.
Draai de knop tot het indicatiestreepje op de gewenste instelling staat. Fijn 
tot grof.
Sluit de lade en plaats de koffiekan op het verwarmingselement.
Gebruik uw toestel niet enkel als koffiemolen. Als het niet het volledige programma 
af kan werken, riskeert u schade aan uw toestel.

13. AANZETTEN

Steek de stekker in het stopcontact. De display licht op.
Als u gedurende 1 minuut het toestel niet bedient, gaat de verlichting uit om 
elektriciteit te besparen. Het indrukken van eender welke toets reactiveert het toestel.

14. INSTELLEN VAN DE KLOK OP HET JUISTE UUR

Druk de h-toets in totdat het juiste uur is gekozen
Druk de min-toets in tot de juiste minuut is gekozen.
De klok loopt tot 24 uur.
Gaat u bij de tijdsinstelling te ver, kunt u niet terugkeren. Druk gewoon verder. Na 
23 uur of 59 minuten verschijnt er terug 0 uur of 00 minuten op de display. U kan 
de klok ook resetten door de stekker enkele minuten uit het stopcontact te nemen. 
Wanneer men de stekker terug in het stopcontact steekt, knippert er 12:00 op de 
display.

15. KOFFIE MAKEN

Om te kiezen tussen verse bonen of gemalen koffie, drukt u op de  toets. Bij verse 
bonen zal het aantal kopjes verschijnen op de display. Bij gemalen koffie, zal enkel 
het uur verschijnen op de display.

Met koffiebonen : 
Als u koffiebonen gebruikt, zet de  2-10 toets in de juiste stand om het gewenste 
aantal kopjes te verkrijgen. Dit is bepalend voor de hoeveelheid tijd die de 
koffiemolen nodig heeft.
Bij gebruik van koffiebonen, gebruik de  toets om de sterkte van de koffie te 
selecteren:   = lichte koffie,  = gemiddeld sterke koffie, = sterke 
koffie. Druk op de toets  en laat los.
“check basket” licht op, op de display.
Druk opnieuw op de  toets en laat los.
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 knippert op de display.
De koffiemolen zal nu beginnen malen.
Kort hierna zal er koffie in de koffiekan druppelen. 

U dient er op te letten dat het gekozen aantal kopjes ook daadwerkelijk in het 
waterreservoir wordt gedaan. Als u bijvoorbeeld 2 kopjes instelt op de display, 
mag u het waterreservoir dus ook maar vullen tot 2 kopjes.
Om het koffiezetten te stoppen, drukt u nogmaals op de  toets.

Met gemalen koffie :
Druk op  als u gemalen koffie gebruikt. Druk op de  toets en laat los.
‘Check basket’ licht op op de display.
Druk opnieuw op de  toets en laat los.

 knippert op de display.
Kort hierna zal er koffie in de koffiekan druppelen.

OPGEPAST
Raak het ventilatierooster niet aan, er kan hete stoom ontsnappen.
Na afloop van het proces zal het verwarmingselement de koffie warm 
houden. 

 blijft branden op de display. Om deze functie uit te schakelen drukt u 
op de  toets.

16. AUTOMATISCHE UITSCHAKELING

Ongeveer 40 minuten na het koffiezetten zal uw koffiezet zichzelf uitschakelen. Dit is 
verplicht volgens de Europese energie besparingsnorm.
Trek de stekker uit het stopcontact en laat het toestel en de koffiekan afkoelen voordat 
u deze schoonmaakt. Of wacht 10 minuten voor te hervullen.
Na meer dan 1 uur zullen chemische veranderingen de smaak van de koffie aantasten; 
het is dan beter de oude koffie weg te gooien en een verse pot te zetten.

Als het toestel nog niet afgekoeld is, blijft de display opgelicht en is er geen 
bediening mogelijk.

17. INSTELLEN VAN DE TIMER

Hiermee kan u het koffiezetten op een bepaalde tijd laten starten.
Druk op de  toets en houd 3 seconden ingedrukt.

 knippert op de display. Als u koffiebonen gebruikt, zet de  2-10 toets in de 
juiste stand om het gewenste aantal kopjes te verkrijgen. Dit is bepalend voor de 
hoeveelheid tijd die de koffiemolen nodig heeft. Als het aantal kopjes niet verandert, 
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moet u eerst op de  toets drukken. Hiermee kan u kiezen of u verse bonen of 
gemalen koffie wilt gebruiken.

Bij gebruik van koffiebonen, gebruik de   toets om de sterkte van de koffie 
te selecteren:   = lichte koffie,  = gemiddeld sterke koffie,   = 
sterke koffie.
Druk op  als u gemalen koffie gebruikt.

Druk de h-toets in totdat het juiste uur is gekozen
Druk de min-toets in tot de juiste minuut is gekozen.
Druk de  toets in en laat los of als u binnen 10 seconden geen enkele toets 
aanraakt, zal de koffiezet naar ‘normaal’ gaan en het uur aanduiden. Het  licht stopt 
met knipperen en zal aanhoudend blijven branden. De koffiezet zal op het ingestelde 
uur beginnen te werken. 
De klokinstelling van de koffiezet blijft bewaard tot de stekker uit het stopcontact 
wordt getrokken.
Als u de timer wilt afzetten voordat het koffiezetproces is begonnen, volstaat het op 
de   toets te drukken.

18. DE TIMER AANZETTEN

Druk de  toets 1 x kort in. De koffiezet zal dan starten op de ingestelde tijd.

19. NA HET PROGRAMMEREN

Kijk na of  oplicht op de display. Als dit het geval is, staat de timer ingeschakeld. 
Wilt u de timer afzetten, druk dan nogmaals op de  toets.

20. EEN SNELLE KOP KOFFIE

Als u een snelle kop koffie wenst, voordat het koffiezetproces is beïndigd. U kunt de 
koffiekan op elk  moment verwijderen. De druppelstop voorkomt dat er koffie op het 
verwarmingselement kan vallen.
Om te voorkomen dat de filterhouder overloopt, moet u de koffiekan binnen de 20 
seconden terug op het verwarmingselement plaatsen. Als u de  koffiekan terug op het 
verwarmingselement plaatst, zal de druppelstop automatisch worden opgeheven.

21. DE KOOLSTOFFILTER

Chemicaliën in het water beïnvloeden de smaak van de koffie nadelig. De 
koolstoffilter zal de hoeveelheid chemicaliën verminderen. Wanneer u de 
koolstoffilter moet vervangen, overloopt u volgende stappen :
•	 Open het waterreservoirdeksel. Neem de bovenkant van de koolstoffilterhouder 
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vast en trek het uit het waterreservoir.

•	 Trek de onderkant van de koolstoffilterhouder open. Verwijder de koolstoffilter. 
Haal een nieuwe koolstoffilter uit de plastic verpakking, plaats het in de houder 
en sluit het.

•	 Plaats de koolstoffilter nu terug correct in de uitsparing op de bodem van het 
waterreservoir. Sluit het waterreservoir.

De koolstoffilter zal ongeveer 70 koffiezetprocessen meegaan. Als de stekker van het 
toestel in het stopcontact blijft, zal het toestel in de display automatisch aangeven 
wanneer de koolstoffilter dient vervangen te worden .
Als u de koolstoffilter heeft vervangen, druk dan op de  2-10 toets en de  
toets tegelijkertijd om de waarschuwing  van de display te verwijderen.
Zelfs al heeft u geen vervangingskoolstoffilter bij de hand, zal uw koffiezet blijven 
werken.

22. VERZORGING EN ONDERHOUD

Trek de stekker uit het stopcontact en laat het toestel afkoelen voordat u het 
schoonmaakt of opbergt.
Gooi de inhoud van de filterhouder in de vuilnisbak, spoel het niet door de afvoer.
U mag de koffiekan en de filterhouder met warm water met zeep afwassen. Maak 
goed schoon en droog zorgvuldig om mogelijke zeepresten te verwijderen. 
De buitenkant van uw koffiezet mag met een vochtige doek worden schoongemaakt.
De binnenkant van de koffiemolen mag met de bijgeleverde borstel worden 
schoongemaakt.

Wanneer er E01 op de display verschijnt, kan het zijn dat er fijngemalen koffie 
vastzit in de schacht. Dit dient verwijderd te worden. 

Gebruik het scherpe uiteinde van de borstel om de schroef  aan de voorkant van de 
koffiemolen los te draaien en het deksel op te tillen.
Maak de binnenkant van de koffiemolen schoon, duw het deksel naar beneden en 
draai de schroef  om het vast te zetten.
Plaats geen enkel onderdeel van het toestel in een afwasmachine.
Dompel het toestel nooit onder in water of een andere een vloeistof.
Gebruik geen harde of schurende schoonmaak- of oplosmiddelen.
Als u dit icoontje na schoonmaak op de display ziet verschijnen, trek de stekker uit 
het stopcontact, kijk het toestel na en probeer opnieuw.
Als u deze boodschap  op de display ziet verschijnen, trek dan de stekker uit. Open 
het deksel, verwijder de achtergebleven koffie, sluit het deksel en probeer opnieuw.
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23. ONTKALKEN

Aangekoekte kalk zal er voor zorgen dat het verwarmingselement oververhit geraakt 
en de levensduur van uw toestel sterk wordt verkort. Ook zal het leiden tot een 
verlenging van het koffiezetproces. 
Ontkalk regelmatig. Als u merkt dat het steeds langer duurt voordat uw koffie klaar 
is, verklein dan de periode tussen twee ontkalkingbeurten.
In regio’s met erg hard water is het aangeraden minstens éénmaal per maand te 
ontkalken of gefilterd water te gebruiken.
Gebruik een erkend merk ontkalker geschikt voor toestellen met een kunststoffen 
reservoir. Volg de handleiding op de verpakking van de ontkalker. Na het ontkalken 
laat het toestel tot tweemaal toe met schoon water het koffiezetproces doorlopen, 
zonder echter koffie te gebruiken. Zie erop toe dat er geen resten van de ontkalker in 
het toestel achtergebleven zijn.

24. VEELGESTELDE VRAGEN

Ik kan geen kopjes selecteren 
op de display / De display 
geeft steeds het aantal kopjes 
weer.

Het volstaat om 1 maal op de  toets te drukken. 
Deze toets dient om te kiezen tussen verse bonen of 
gemalen	koffie.	

De	koffie	blijft	lopen. Dit kan gestopt worden door op de  toets te druk-
ken.	Het	water	dat	nog	in	de	filter	zit,	zal	nog	even	
blijven doorlopen. 

Ik kan niet onmiddelijk 
nieuwe	koffie	zetten.

Het toestel dient eerst voldoende afgekoeld te zijn.

Ik kan geen functies kiezen. Kijk na of de timer  ingeschakeld staat op de 
display. Als dit het geval is, drukt u op de  toets 
tot  verdwijnt op de display.

Ik heb het aantal kopjes gese-
lecteerd op de display, maar 
de	koffiezet	blijft	doorlopen

Als u bijvoorbeeld 4 kopjes instelt op de display, 
dan dient u er ook voor te zorgen dat u maar tot 4 
kopjes water in het waterreservoir doet. 

Ik heb de timer ingesteld met 
gemalen	koffie,	maar	wil	nu	
de timer instellen met verse 
bonen.

U drukt 3 seconden op de  toets, daarna stelt u 
de tijd in. Met de  toets selecteert u het aantal 
kopjes. Als u het aantal kopjes niet kunt selecteren, 
drukt u éénmaal op . Daarna kan u de kopjes 
selecteren. Nadien bevestigt u met de  toets.  

 zal oplichten op de display.
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25. RECYCLAGE INFORMATIE
Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit 
product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter 
naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische 
apparatuur wordt gerecycleerd. Als u ervoor zorgt dat dit product op de 
correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en 
milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval 
van verkeerde afvalbehandeling. voor meer details in verband met het 
recycleren van dit product, neemt u het best contact op met de gemeen-
telijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van 
huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Het verpakkingsmateriaal is recycleerbaar. Behandel de verpakking 
milieubewust.
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26. WEBSHOP
Volgende accessoires hebben een garantie van 6 maanden, maar kunnen 
makkelijk via onze webshop besteld worden.

WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

REF AANTAL EENHEIDS-
PRIJS

TOTAAL

Koolstoffilterhouder KZM1-SF 2.00 €
Glaskan KZM1-GK 6.20 €
Filterset (4st./set) KZM1-FIL 6.00 €
Permanente	filter KZM1-PF 4.00 €
Deksel bonenmolen KZM1-29 2.00 €
Borsteltje KZM1-60 2.00 €
Koffieschepje KZM1-61 2.00 €
verzendkosten 1 8.75 € 8.75 €

TOTAAL
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