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Veiligheidsinstructies
Gebruiksaanwijzing a.u.b. 
aandachtig doorlezen en 
aanhouden.
Het apparaat is bedoeld voor 
huishoudelijk gebruik en niet 
voor commercieel gebruik.
Elke andere vorm van gebruik 
geldt als niet-reglementair en 
kan letsels en materiële schade 
veroorzaken. 
Melitta® aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade 
die het gevolg zijn van niet-
reglementair gebruik van het 
apparaat.

Het apparaat beantwoordt aan de 
volgende Europese Richtlijnen:
 – 2006 / 95 / EG (laagspanning),
 – 2004 / 108 / EG (elektromagnetische 

compatibiliteit),
 – 2011 / 65 / EU (RoHS),
 – 2009 / 125 / EG (Ecodesign/ ErP).

Het apparaat is gebouwd volgens 
de actuele stand van de technische 
ontwikkeling. Toch bestaan er enkele 
restrisico‘s.
Om risico‘s te vermijden, dient u de 
veiligheidsinstructies in acht te nemen. 
Melitta® aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade 
door het niet in acht nemen van 
veiligheidsinstructies.

Waarschuwing!
Gevaar door elektrische stroom
Als het apparaat of het 
netsnoer beschadigd is, bestaat 
levensgevaar door een elektrische 
schok.
Neem de volgende 
veiligheidsinstructies in acht om 
gevaren door elektrische stroom te 
vermijden:
 – Gebruik geen beschadigd 
netsnoer.

 – Een beschadigd netsnoer 
mag alleen worden vervangen 
door de fabrikant, diens 
servicedienst of een persoon 
met gelijkwaardige kwalifi caties.

 – Open geen vastgeschroefde 
afdekpanelen op de behuizing 
van het apparaat.

 – Gebruik het apparaat alleen als 
het zich in een onberispelijke 
technische toestand bevindt.

 – Een defect apparaat mag alleen 
worden gerepareerd door een 
geautoriseerd bedrijf. Repareer 
het apparaat in geen geval zelf.

 – Breng geen veranderingen aan 
het apparaat, de bestanddelen 
of de accessoires aan.

 – Dompel het apparaat niet onder 
in water.
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Waarschuwing!
Gevaar voor brandwonden
Uitlopende vloeistoffen en stoom 
kunnen zeer heet zijn. 
Sommige onderdelen van het 
apparaat worden ook zeer heet. 
Neem de volgende 
veiligheidsinstructies in acht om 
brandwonden te vermijden:
 – Vermijd huidcontact met de 
uitlopende vloeistoffen en 
stoom.

 – Raak tijdens het gebruik de 
buisjes van de uitloop niet aan.

Waarschuwing!
Algemene veiligheid
Neem de volgende 
veiligheidsinstructies in acht om 
letsels en materiële schade te 
vermijden:
 – Grijp tijdens het gebruik niet in 
het apparaat.

 – Het apparaat en het netsnoer 
moeten uit de buurt van 
kinderen onder 8 jaar worden 
gehouden.

 – Kinderen vanaf 8 jaar en 
personen met verminderde 
psychische, sensorische of 
mentale vaardigheden of een 
gebrek aan ervaring en kennis 
kunnen dit apparaat gebruiken. 
Dit kan uitsluitend als ze onder 
toezicht staan of geïnformeerd 
werden over het veilige gebruik 
van het apparaat en de 
resulterende gevaren begrijpen.

 – Kinderen mogen niet met het 
apparaat spelen. Reiniging en 
onderhoud mogen niet worden 
uitgevoerd door kinderen onder 
de 8 jaar. Kinderen boven de 
8 jaar moeten bij reiniging en 
onderhoud onder toezicht staan.

 – Koppel het apparaat los van het 
stroomnet als het gedurende 
langere tijd niet onder toezicht 
staat.
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In één oogopslag
Afbeelding A

1
Lekbakje met kopjesplateau en 
residubak alsmede vlotter voor vol 
lekbakje

2 In hoogte verstelbare uitloop

3 Instelknop voor de koffi ehoeveel-
heid 

4 Toets voor bereiding van één 
kopje  

5 Toets voor bereiding van twee 
kopjes 

6 Watertank
7 Bonenreservoir

8 Toets voor koffi esterkte  

9 Display

10 Aan-/uit-toets 

11

Rechter afdekpaneel (verwijder-
baar, daarachter instelknop van de 
maalgraad, zetgroep en typeplaat-
je)

Display

verlicht Apparaat is klaar voor 
gebruik.

knippert Apparaat warmt op of 
er wordt koffi e bereid.

verlicht Melitta® Claris®-
waterfi lter vervangen

knippert Filtervervanging wordt 
uitgevoerd.

verlicht Watertank vullen
knippert Watertank plaatsen

verlicht Lekbakje en residubak 
legen

knippert Lekbakje en residubak 
terugplaatsen

verlicht
1 boon: mild
2 bonen: normaal
3 bonen sterk

knippert

Bonenreservoir vullen, 
het knipperen eindigt 
na de volgende koffi e-
bereiding.

verlicht Apparaat reinigen

knippert
Geïntegreerd reinig-
ingsprogramma wordt 
uitgevoerd.

verlicht Apparaat ontkalken

knippert
Geïntegreerd ontkal-
kingsprogramma wordt 
uitgevoerd.
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Vóór het eerste gebruik
Algemene opmerkingen
• Alleen schoon water zonder koolzuur 

gebruiken.
• Hardheid van het gebruikte water 

met het meegeleverde teststrookje 
vaststellen en waterhardheid instellen 
(„Waterhardheid en fi lter“ op pagina 
41).

Aanwijzing voor het eerste keer in 
gebruik nemen
Bij de eerste keer in gebruik nemen 
moet het apparaat ontlucht worden. Het 
apparaat mag daarbij uitsluitend zonder 
Melitta® Claris®-waterfi lter en met volledig 
gevulde watertank worden ingeschakeld.
• Een bakje onder uitloop 2 plaatsen.
• Druk op toets , om het apparaat in te 

schakelen.  brandt op het display. 

• Druk op toets . Er wordt water door 
het systeem gepompt.

• Het apparaat is klaar voor gebruik, 
wanneer  op het display 9 branden.

• Na de eerste keer in gebruik nemen 
eventueel het Melitta® Claris®-waterfi lter 
plaatsen (zie pagina 42).

Ingebruikname van het 
apparaat
Ingebruikname

Waarschuwing!
Brandgevaar en gevaar voor 
elektrische schokken door 
verkeerde netspanning, onjuiste 
of beschadigde aansluitingen en 
netsnoeren
 – Controleer of de netspanning 
overeenstemt met de spanning die op 
het typeplaatje van het apparaat wordt 
vermeld. Het typeplaatje bevindt zich 
aan de rechterzijde van het apparaat 
achter de afdekking (afbeelding A, 11).

 – Controleer of het stopcontact aan de 
geldende normen voor elektrische 
veiligheid voldoet. Neem in geval van 
twijfel contact op met een elektricien.

 – Gebruik nooit een beschadigd 
netsnoer (beschadigde isolatie, niet-
geïsoleerde draden).

• Apparaat op een stabiele, droge 
en vlakke ondergrond plaatsen met 
voldoende vrije ruimte (minimaal 10 cm).

• Netsnoer in een geschikt stopcontact 
steken.

• Deksel van het bonenreservoir 7 
verwijderen.

• Bonenreservoir met geschikte 
koffi ebonen vullen.

• Deksel weer plaatsen.
• Deksel van de watertank 6 omhoog 

klappen en de watertank naar boven uit 
het apparaat trekken.

• Watertank met vers leidingwater tot 
maximaal de max. markering vullen.
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• Watertank in het apparaat plaatsen.
• Bakje onder uitloop 2 plaatsen.
• Op de Aan-/uit-toets  drukken, om 

het apparaat in- of uit te schakelen. 
Het apparaat voert eventueel een 
automatische spoeling uit.

Bereiding
• Dagelijks vers water in de watertank 

doen. Er moet altijd voldoende water 
aanwezig zijn in de watertank voor de 
werking van het apparaat.

• Bij voorkeur espresso- of bonenmengels 
geschikt voor volautomaten in het 
bonenreservoir doen. 
Geen geglazuurde, gekarameliseerde 
of met suikerhoudende toevoegingen 
behandelde koffi ebonen gebruiken.

Afgegeven hoeveelheid en sterkte 
instellen
• Draai aan de instelknop voor de 

koffi ehoeveelheid 3, om de afgegeven 
hoeveelheid traploos in te stellen.
Regelaar helemaal naar links = 30 ml 
per kopje
Regelaar helemaal naar rechts = 220 ml 
per kopje

• Op toets  drukken, tot de gewenste 
sterkte is ingesteld. De sterkte wordt 
aan de hand van bonen op display 
9 weergegeven (van  = mild tot 

 = sterk).

Koffi e of espresso bereiden
Het is mogelijk om één of twee kopjes 
tegelijkertijd te bereiden.
• Apparaat inschakelen.
• Eén of twee kopjes onder de uitloop 

plaatsen.
• Eén kopje bereiden: op de toets  

drukken of
• Twee kopjes bereiden: op de toets  

drukken.
• Overeenkomstige toets opnieuw 

indrukken, om de koffi ebereiding af te 
breken.

  Waterhardheid en fi lter
De juiste instelling van de waterhardheid 
is heel belangrijk, om er voor te zorgen 
dat het apparaat tijdig aangeeft wanneer 
het ontkalkt moet worden. In de fabriek is 
waterhardheid 4 ingesteld.
Na het plaatsen van een Melitta® Claris®-
waterfi lter wordt automatisch de hardheid 
1 ingesteld.

Melitta® Claris®-waterfi lter
Het Melitta® Claris®-waterfi lter fi ltert 
kalk en andere schadelijke stoffen uit 
het water. Het waterfi lter moet elke 2 
maanden worden vervangen, uiterlijk, 
wanneer  op het display verschijnt. Het 
waterfi lter is verkrijgbaar in de vakhandel.
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Waterfi lter plaatsen
Tijdens de gehele vervangingsprocedure 
knippert .
• Waterfi lter vóór het plaatsen enkele 

minuten in een glas leidingwater 
plaatsen.

• Apparaat uitschakelen.

• Toetsen  en  ca. 3 seconden 
indrukken, loslaten.  verschijnt in het 
display.

• Lekbakje legen en weer terugplaatsen. 
 brandt.

• Watertank 6 naar boven uit het apparaat 
trekken.

• Watertank legen.
• Het waterfi lter in de schroefdraad in de 

bodem van de watertank schroeven.
• Watertank met vers leidingwater tot de 

max. markering vullen.
• Watertank in het apparaat plaatsen.

• De toets  indrukken. Het apparaat 
voert een automatische spoeling door. 
Na beëindiging van de spoeling is 
het apparaat klaar voor gebruik, de 
waterhardheid is op 1 ingesteld.

• Lekbakje legen en weer terugplaatsen.
Na het plaatsen van het waterfi lter kan het 
water tijdens de eerste spoeling troebel 
zijn, omdat overtollig actieve koolstof uit 
het fi lter wordt gespoeld. Daarna is het 
water weer helder.

 

 Waterhardheid instellen
Bij het apparaat wordt een teststrookje 
meegeleverd om de waterhardheid te 
bepalen.
• Met het teststrookje de waterhardheid 

van het leidingwater vaststellen.
• Apparaat inschakelen.

• De toetsen  en  tegelijkertijd 
langer dan 2 seconden indrukken.  
knippert snel.

• Op toets  drukken, om het menu voor 
de instelling van de waterhardheid weer 
te geven.  brandt.

• De vastgestelde waterhardheid instellen 
door op toets  te drukken. De 
geselecteerde waterhardheid wordt door 
de bonensymbolen weergegeven .

Waterhardheid °d °e °f

1: 0 - 10 0 - 13 0 - 18

2: 10 - 15 13 - 19 18-27

3: 15 - 20 19 - 25 27-36

4:  
knipperen

> 20 > 25 > 36

• Op de toets  drukken, om de selectie 
te bevestigen.
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Onderhoud en reiniging

Waarschuwing!
 – Vóór de reiniging het netsnoer uit 

het stopcontact halen. 
 – Dompel het apparaat nooit onder in 

water.
 – Geen stoomreiniger gebruiken

Dagelijkse reiniging
• Het apparaat van buiten met een zachte, 

vochtige doek afnemen en met een 
gewoon afwasmiddel reinigen.

• Lekbakje legen.
• Residubak legen.

 Zetgroep reinigen
Het wordt aangeraden de zetgroep 
wekelijks te reinigen.
• Apparaat uitschakelen en netstekker uit 

het stopcontact halen.
• Afdekpaneel 11 naar rechts afnemen.
• De rode knop op de greep van de 

zetgroep (afbeelding B, 1) indrukken en 
ingedrukt houden.

• De greep rechtsom tot de aanslag 
draaien.

• Zetgroep aan de greep uit het apparaat 
trekken.

• Zetgroep met schoon water van alle 
kanten goed afspoelen. De ruimte in 
afbeelding D (pijl) moet vrij zijn van 
koffi eresten.

• Zetgroep uitdruppelen.
• Koffi eresten uit het apparaat 

verwijderen.
• Zetgroep in het apparaat plaatsen, de 

rode knop (afbeelding B, 1) indrukken 
en ingedrukt houden, de greep linksom 
tot de aanslag draaien.

• Afdekpaneel plaatsen totdat dit vastklikt.

Geïntegreerd reinigingsprogramma
Het geïntegreerde reinigingsprogramma 
(duur ca. 15 minuten) verwijdert resten en 
koffi e-olieresten, welke niet met de hand 
kunnen worden verwijderd. Gedurende 
het gehele proces knippert het symbool 
voor reinigen .
Het reinigingsprogramma moet elke 
2 maanden of na 200 bereide kopjes 
worden uitgevoerd, echter uiterlijk 
wanneer  knippert. 
Uitsluitend reinigingstabs van Melitta® 
gebruiken.
• Apparaat uitschakelen
• Watertank met leidingwater tot de max. 

markering vullen.
• Watertank plaatsen.

• Toets  en  tegelijkertijd gedurende 
ca. 3 seconden indrukken.  knippert, 

 brandt.
• Lekbakje en residubak legen.
• Lekbakje zonder residubak 

terugplaatsen.
• Residubak onder uitloop 2 plaatsen.
Reinigingsfase 1 ( ):
Er worden twee spoelcycli uitgevoerd. 
Wanneer  brandt, als volgt handelen:
• Zetgroep verwijderen en reinigen 

(„Zetgroep reinigen“, pagina 43).
• Reinigingstab in de zetgroep leggen 

(afbeelding C).
• Zetgroep plaatsen („Zetgroep reinigen“ 

op pagina 43).
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Reinigingsfase 2 ( ):

Wanneer  brandt, als volgt handelen:
• Watertank met leidingwater tot de max. 

markering vullen.
• Uitloop 2 geheel naar onderen schuiven.

• Op toets  drukken, om het 
reinigingsprogramma voort te zetten 
(duur ca. 5 minuten).

Reinigingsfase 3 ( ):

Wanneer  brandt, als volgt handelen:
• Lekbakje en residubak legen.
• Lekbakje zonder residubak 

terugplaatsen.
• Residubakje onder de uitloop 2 

plaatsen.
Reinigingsfase 4 ( , de middelste 
boon knippert):
• Het reinigingsprogramma wordt opnieuw 

hervat en duurt ca. 5 minuten.

Wanneer  brandt, als volgt handelen:
• Lekbakje en residubakje legen en 

normaal in het apparaat plaatsen.
Het reinigingsprogramma is afgerond.

Geïntegreerd 
ontkalkingsprogramma

Waarschuwing!
Risico op huidirritatie door 
ontkalker
Let op de veiligheidsinstructies en 
de aangegeven hoeveelheden op de 
verpakking van de ontkalker.

Het geïntegreerde ontkalkingsprogramma 
(duur ca. 30 minuten) verwijdert kalkresten 
uit het binnenste van het apparaat. 
Gedurende het gehele proces knippert het 
symbool Ontkalken .
Het ontkalkingsprogramma moet elke 3 
maand worden uitgevoerd, echter uiterlijk 
wanneer  brandt („Waterhardheid 
instellen“, pagina 42).
Uitsluitend Melitta® ANTI CALC gebruiken.
• Apparaat uitschakelen
• Eventueel waterfi lter verwijderen 

(„Waterhardheid en fi lter“, pagina 41).

• Toets  en  tegelijkertijd gedurende 
ca. 3 seconden indrukken.  knippert, 

 brandt.
• Lekbakje legen en weer terugplaatsen. 

 brandt.
• Watertank volledig legen.
• Ontkalkingsmiddel overeenkomstig 

instructies op de verpakking in de 
watertank doen.

• Watertank plaatsen.

• Op toets  drukken om het 
ontkalkingsprogramma te starten (duur 
ca. 15 minuten).
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Wanneer  brandt, als volgt handelen:
• Lekbakje legen en weer terugplaatsen.
• Watertank grondig uitspoelen.
• Watertank met leidingwater tot de max. 

markering vullen.
• Watertank plaatsen.

• Op toets  drukken om het 
ontkalkingsprogramma te hervatten 
(duur ca. 5 minuten).

Wanneer  brandt, als volgt handelen:
• Lekbakje legen en weer terugplaatsen. 

Wanneer  brandt, is het 
ontkalkingsprogramma afgelopen.

• Eventueel waterfi lter plaatsen 
(„Waterhardheid en fi lter“, pagina 41).

Overige instellingen
Energiebesparende modus
Het apparaat schakelt na de laatste actie 
automatisch (afhankelijk van de instelling) 
in de energiebesparende modus. In de 
fabriek is het apparaat op 5 minuten  
ingesteld.
• Apparaat inschakelen.
• De toetsen  en  gelijktijdig 

ingedrukt houden tot  knippert.
• De toets  tweemaal indrukken.  

brandt.
• Op toets  drukken, tot één van de 

vier tijden is ingesteld. De tijd wordt door 
bonen op het display 9 weergegeven.

Display Tijd

 
5 minuten 

(fabrieksinstelling)

15 minuten

30 minuten

  knipperen Uit

• Op toets  drukken om de instelling te 
bevestigen.

 Auto-OFF-functie
Het apparaat schakelt na de laatste actie 
automatisch (afhankelijk van de instelling) 
in de energiebesparende modus. In de 
fabriek is het apparaat op 30 minuten  
ingesteld.
• Apparaat inschakelen.
• De toetsen  en  gelijktijdig 

ingedrukt houden tot  knippert.
• Driemaal op de toets  drukken.  

brandt.
• Op toets  drukken, tot één van de 

vier uitschakeltijden is ingesteld. De 
tijd wordt door bonen op het display 9 
weergegeven.

Display Tijd

 
30 minuten 

(fabrieksinstelling)

2 uur

4 uur

  knipperen 8 uur

• Op toets  drukken om de instelling te 
bevestigen.
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Zettemperatuur
In de fabriek is de zettemperatuur op 
niveau 2 (gemiddeld ) ingesteld.
• Apparaat inschakelen.
• De toetsen  en  gelijktijdig 

ingedrukt houden tot  knippert.
• De toets  viermaal indrukken.  

brandt.
• Op toets  drukken, tot één van de 

drie zettemperaturen is ingesteld. De 
temperatuur wordt door bonen op het 
display 9 weergegeven (van  = laag 
tot  = hoog.).

• Op toets  drukken om de instelling te 
bevestigen.

Maalgraad instellen
De maalgraad werd voor uitlevering 
ingesteld. Wij adviseren daarom de 
maalgraad pas na ca. 1 000 keer 
koffi ezetten (ca. 1 jaar) aan te passen. 
De maalgraad direct na de start van een 
koffi ebereiding instellen en alleen, terwijl 
de molen draait.
• Afdekpaneel 11 naar rechts afnemen.
• Koffi ebereiding starten
• Knop (afbeelding E) in een gewenste 

positie zetten (links = fi jn, tot rechts = 
grof).

• Afdekpaneel plaatsen en naar links 
draaien, totdat dit vastklikt.

Transport, opslag en 
afvalverwijdering
Uitstomen
Het apparaat moet uitgestoomd worden, 
wanneer het langere tijd niet wordt 
gebruikt of getransporteerd. Daarmee 
is het apparaat tegen vorstschade 
beschermd.

• Eventueel waterfi lter verwijderen 
(„Waterhardheid en fi lter“, pagina 41) 
en in een glas met leidingwater koel 
bewaren.

• Apparaat inschakelen.

• De toetsen  en  gelijktijdig 
gedurende ca. 2 seconden indrukken. 

 knippert, dan brandt .
• Watertank 6 naar boven uit het apparaat 

trekken.
• Watertank legen.
• Op toets  drukken. Het apparaat 

wordt automatisch uitgestoomd en 
aansluitend uitgeschakeld.

• Watertank in het apparaat plaatsen.

Transporteren
• Apparaat uitstomen
• Lekbakje en residubak legen en 

reinigen.
• Watertank en bonenreservoir legen. 

Diepliggende bonen eventueel uitzuigen.
• „Zetgroep reinigen“, pagina 43.
• Apparaat indien mogelijk in de originele 

verpakking inclusief piepschuim 
transporteren.

Afvalverwijdering
Dit apparaat is overeenkomstig de 
Europese richtlijn 2002/96/EG voor 
elektrische en elektronische oude 
apparaten (waste electrical and electronic 
equipment WEEE) gemarkeerd. De richtljn 
biedt een raamwerk voor een EG-breed 
geldende terugname en verwerking 
van oude apparaten. Informeer over de 
actuele afvoermethhoden a.u.b. bij uw 
vakhandelaar.
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Storingen verhelpen
Storing Oorzaak Maatregel

Koffi e loopt slechts 
druppelsgewijs. Maalgraad te fi jn.

Maalgraad grover instellen.
Zetgroep reinigen.
Eventueel ontkalken of 
reinigingsprogramma uitvoeren.

Koffi e loopt niet door.

Watertank is niet gevuld of 
niet correct in het apparaat 
geplaatst.

Watertank vullen en op de juiste 
plaatsing letten.

Zetgroep verstopt. Zetgroep reinigen.

Maalwerk maalt niet.

Bonen vallen niet in het 
maalwerk.

Zachtjes op het bonenreservoir 
kloppen.

Vreemd voorwerp in het 
maalwerk Contact opnemen met de hotline.

Maalwerk maakt veel lawaai Vreemd voorwerp in het 
maalwerk Contact opnemen met de hotline.

Bonensymbolen  
knipperen, ondanks dat het 
bonenreservoir gevuld is.

onvoldoende gemalen bonen 
in de zetkamer

Toetsen voor de bereiding van 
één kopje  of twee kopjes  
indrukken.

Op het display brandt .
Er bevindt zich lucht in de 
leidingen in het binnenste van 
het apparaat.

Waterfi lter verwijderen. Watertank 
eventueel vullen en de toets voor 
koffi esterkte  drukken. Apparaat 
wordt ontlucht.

Het reinigings- resp. 
ontkalkingsproces werd 
onderbroken.

De voedingsspanning werd 
onderbroken, bijv. door een 
uitval van de netspanning.

Het apparaat voert zelfstandig een 
spoelprogramma uit. Volg hiervoor 
de aanwijzingen van het apparaat 
op.

Zetgroep kan na verwijdering 
niet meer worden 
teruggeplaatst.

Zetgroep is niet correct 
vergrendeld.

Controleer of de greep voor de 
vergrendeling van de zetgroep 
correct is vastgeklikt.

Aandrijving staat niet in de 
juiste stand.

Apparaat uit- en weer inschakelen. 
Dan de toetsen voor de bereiding 
van één en twee kopjes   
tegelijkertijd langer dan 2 seconden 
indrukken. De aandrijving gaat 
naar de juiste plaats. Aansluitend 
de zetgroep weer plaatsen en 
controleren of deze goed is 
vergrendeld.

Symbool voor reinigen  
en het symbool stand-by  
knipperen afwisselend.

Zetgroep ontbreekt of is niet 
correct geplaatst. Zetgroep correct plaatsen.

Zetkamer is te vol.

Het apparaat via de aan-/uit-toets 
 uit- en weer inschakelen (evt. 

herhalen) totdat de stand-by-modus 
wordt weergegeven.

voortdurend knipperen van 
alle bedieningstoetsen Systeemfout

Apparaat met de aan-/uit-toets 
 uit- en inschakelen; indien dit 

niet lukt contact opnemen met de 
Hotline.
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FR - Conditions de garantie
En plus des droits de garantie légale du consommateur fi nal 
par rapport au vendeur, nous offrons une garantie fabricant sur 
les nouveaux appareils achetés après le 1er septembre 2013 
auprès d'un distributeur agréé en raison de son expertise par 
Melitta, sur la base des conditions suivantes:
1. La période de garantie prend effet à la date d’achat de la 
machine par l’utilisateur fi nal. Elle est de 2 ans. La date d’achat 
de la machine doit être indiquée sur une preuve d’achat.
La machine a été conçue et fabriquée pour un usage 
domestique privé. Pour ce qui est des machines automatiques, 
nous partons du principe qu’il s’agit d’une utilisation 
professionnelle au delà de 7 500 préparations dans l’année. 
L’utilisation professionnelle englobe également les préparations 
destinées aux clients dans les bureaux, les entreprises 
artisanales, les cabinets
juridiques, etc. Dans ce cas, la période de garantie passe à 1 
an ou à 15 000 préparations, selon l’événement se produisant 
en premier.
L’application des prestations de garantie conduit ni à un 
prolongement, ni à un redémarrage de la période de garantie 
de la machine ou de la pièce installée.
2. Pendant la période de garantie, nous nous chargeons de 
remédier à tous les défauts de la machine, faisant suite à un 
défaut de matériel ou de fabrication, et procédons, selon notre 
choix, à la réparation ou au remplacement de l’appareil. Les 
pièces remplacées sont alors notre pro- priété. Si entre-temps, 
des composants sont remplacés ou les logiciels sont mis à 
jour, les pièces réparées et/ou le système d’exploitation de 
la machine bénéfi cieront de ces mises à jour à moins que 
l’utilisateur n’y renonce expressément par écrit avant l’envoi en 
réparation.
3. Sont exclus de la garantie les défauts liés à un branchement 
non conforme, à une manipulation non-conforme ou à des 
tentatives de réparation par des personnes non autorisées. Il en 
va de même en cas de non-respect des consignes d’utilisation, 
de maintenance (ex: entartrage) et d’entretien, ainsi qu’en 
cas d’utilisation de consommables (produits de nettoyage, de 
détartrage ou fi ltre à eau) non conformes aux spécifi cations.
Les pièces d’usure (telles que les joints et vannes par ex.), 
les pièces facilement cassables comme le verre, et les dégâts 
dus à la présence de corps étrangers dans le broyeur (par ex. 
cailloux) sont également exclus de la garantie.
4. Les garanties sont appliquées par l’assistance technique du 
pays correspondant.
5. Ces conditions de garantie sont valables pour les machines 
achetées et utilisées en France, Belgique et en Suisse. Lorsque 
des machines sont achetées à l’étranger ou importées là-bas, 
les prestations de garantie sont uniquement appliquées dans le 
cadre des conditions de garantie en vigueur dans ce pays.
Durée de Disponibilité des pièces détachées: Conformément 
à l’article L 111-3 du code de la consommation, la disponibilité 
des pièces détachées est de 5 ans à partir de la date de 
fabrication du produit (information mentionnée sur l’étiquette 
d’identifi cation du produit).
Cette disponibilité n’est garantie que dans le pays où le produit 
a été acheté. A noter que toute réparation effectuée par un 
Centre Technique non agréé par Melitta entraine l’annulation de 
la garantie de la machine.

NL -Garantievoorwaarden
Naast het wettelijk recht op garantie, van de eindgebruiker ten 
opzichte van de verkoper, geven wij voor nieuwe toestellen 
die na 1 september 2013 zijn gekocht bij een door Melitta 
erkende dealer, een fabrieksgarantie op basis van de volgende 
voorwaarden:
1. De garantieperiode begint op de dag van verkoop aan de 
eindafnemer. Deze bedraagt 24 maanden. De aankoopdatum 
van het apparaat moet door een aankoopbon worden 
aangetoond. Het apparaat is ontworpen en gefabriceerd voor 
huishoudelijk gebruik. Bij volautomaten gaan we bij meer 
dan 7.500 keer koffi e zetten per jaar uit van een commercieel 
gebruik. Ook het gebruik van het apparaat om koffi e te zetten 
voor klanten in een kantoor of werkplaats wordt beschouwd als 
commercieel gebruik. In dat geval bedraagt de garantieperiode 
12 maanden of 15.000 keer koffi e zetten, afhankelijk van wat 
het eerst optreedt. Door vervanging van onderdelen of van het 
apparaat wordt de garantieperiode niet verlengd.
2. Tijdens de garantieperiode verhelpen wij alle gebreken aan 
het apparaat die resulteren uit materiaal- of fabricagefouten, 
naar onze keuze door reparatie of vervanging van het apparaat. 
Vervangen onderdelen en apparaten worden eigendom van 
Melitta. Als ondertussen onderdelen werden herzien of software 
is bijgewerkt, kunnen actualiseringen van de gerepareerde 
onderdelen en/of software uitgevoerd worden, tenzij de klant 
schriftelijk verzet heeft aangetekend voor de reparatie.
3. Niet onder de garantie vallen gebreken die door 
onvakkundige aansluiting, onvakkundig gebruik of 
reparatiepogingen door niet geautoriseerde personen zijn 
ontstaan. Hetzelfde geldt bij niet-inachtneming van de 
gebruiks- en onderhoudsaanwijzingen (bv. verkalking) evenals 
bij het gebruik van verbruiksmateriaal (bijv. reinigings- en 
ontkalkingsmiddelen of waterfi lters) dat niet voldoet aan de 
originele specifi caties. Slijtageonderdelen (bijv. afdichtingen en 
ventielen), licht breekbare onderdelen zoals glas en schade die 
ontstaat door vreemde voorwerpen in de molen (bijv. stenen) 
vallen niet onder de garantie.
4. De afwikkeling van garantieprestaties vindt steeds via de 
voor het betreffende land verantwoordelijke servicehotline 
plaats.
5. Deze garantievoorwaarden gelden voor apparaten die in 
België, Luxemburg en Nederland werden gekocht en gebruikt.
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