
 
           B R U G S A N V I S N I N G   BUNN-O-MATIC KAFFEBRYGGERE 
                                   MODEL: VPR-A, VP SAMT CWTF 
 
 
 1. Hæld koldt friskt vand på maskinen, INDEN tilslutning til EL. Hvis maskinen varmes op uden der 
      er vand på tanken, brænder man varmelegemet af. 
 
 2. Før brygning sikres at maskinen er tændt og er varmet op. Tænd/sluk for varmelegemet findes 
     på VP modeller bag på maskinen og på VPR modeller sker dette direkte ved stikkontakten. 
     Aktivering af varmeplader forefindes på fronten og anbefales kun at være tændt efter behov. Lad 
     aldrig en tom/næsten tom kande stå for længe på en tændt varmeplade. Vandet vil opnå bryg- 
     temperatur, som er termostatstyret efter ca. 15 minutter og er herefter klar til kontinuerlig brug. 
 
 3. Kom papirfilteteret i filtertragten. Kom passende mængde kaffe i filteret, ryst dette så kaffen får  
     en jævn overflade. 
 
 4. Sæt filtertragten på plads og en tom glaskolbe under. 
 
 5. a) For maskiner med automatisk vandtilslutning, aktiveres herefter brygningen ved et enkelt tryk  
         på  "start"-knappen som er på fronten af maskinen. 
 
     b) For maskiner med manuel vandpåfyldning, hælder man vand på i toppen af maskinen. Vær 
          opmærksom på at vandet løber ud med det samme. Sørg derfor altid for at placere en tom 
          glaskolbe under udløbet, inden der hældes vand på. Påfyldningskanden SKAL altid være  
          helt ren for at undgå at få gamle kafferester ned i tanken. 
 
 6 . Efter ca. 4-5 minutter er kaffen klar til servering. 
 
 7. Maskinen er herefter umiddebar klar til brygning igen, eller når grøn klar-lampe lyser. 
 
 8. Maskinens varmelegeme, jvf. pkt. 1, skal først slukkets når maskinen ikke er i brug over en  
     længere periode, eksempelvis natten over. 
 
 9. Når maskinen tændes igen, hældes altid en frisk kande koldt vand på, mens maskinen varmer op. 
     Husk en glaskolbe under. 
 
10. For at holdet brygrøret fri for kalk skrues sprayhovedet af ca. hver 8. dag og renses samtidigt med 
      at man renser brygudtaget med den medfølgende rensespiral. Skyl efter med rent vand. 
 
11. Der må IKKE hældes afkalkningsmidler i tanken. Når maskinen giver væsentligt mindre vand ud 
      end der hældes på, skal den afklakes, normalt først efter ca. ½ - 1 års brug. Topdækslet skrues af 
      og tanken tages ud, hvoerefter den afkalkes med alm. afkalkningsmiddel. Sørg for grundig efter- 
      skylning, inden tanken sættes på plads igen.    


