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Betjeningsvejledning til Kaffemaskine 
(Læs det hele inden brug) 

 
EGENSKABER: 

Vandtank - manuel vandpåfyldning. 
1 stk. glaskande 1,7 liter medfølger. 
2 selvjusterende varmeplade. 
Rustfrit stål/sort plast. 
Kapacitet/time: ca. 140 kopper (ca.16 liter) kaffe) 
Lagerkapacitet: 2 fulde kander. 
Brygtid pr. kande: ca. 6 min. 
Mål: B214 x D391 x H424 mm. 
El: 230 Volt, 2130W 
  
 
 
 

Bonamat Novo 2 er en pålidelig og brugervenlig filterkaffemaskine, som på blot 6 minutter brygger 
1,7 liter kaffe (svarende til ca. 12-14 kopper kaffe). 
  
Brugervenligheden hos Bonamat Nova 2 er i top - hæld vand på maskinen, kom filter i, fyld kaffe 
på og tryk på start. Vent nu i 6 minutter og herefter kan du nyde en lækker, fyldig kop filterkaffe. 
  
Maskinen brygger med en temperatur på 97°C og er udstyret med to varmeplader, så du kan 
holde kaffen varm i kanden. Varmepladerne justerer selv temperaturen afhængigt af mængden af 
kaffe i kanden. Denne model er med vandtank, som fyldes manuelt og kan lejes med to glaskander 
(et stk. medfølger i lejen). Maskinen kan brygge ca. 16 liter pr. time, eller hvad der svarer til ca. 
140 kopper. 
 
BRUG: 

1. VIGTIGT – kør altid en ½ til 1 kande vand UDEN KAFFE igennem maskinen. Dette for at 
fylde vandtanken i maskinen (uagtet pkt. 3). 

2. Isæt filterpapir i tragten og påfyld kaffe (Kølemanden foretrækker 1½ ske).  
3. Sæt tragten på plads over kanden og påfyld den ønskede mængde vand i vandbeholderen.  
4. Placer kanden under tragten. Tænd maskinen på startknappen, jfr. ovenfor (pkt. 5.5.). 

Kontrollampen (pkt. 5.4.) vil lyse og maskinen vil begynde at brygge.  
5. Når indikationslampen (pkt. 5.5.) slukker, stopper vandt med at løbe. Vent et øjeblik, da 

vandet skal løbe gennem filteret og kaffen, før den er klar.  
6. Kanden kan nu placeres på den øverste varmeplade eller hældes på termokande, og en ny 

kande kan brygges. Husk at tænde for den øverste varmeplade (pkt. 5.3). Kontrollampen 
(pkt. 5.2) vil begynde at lyse.  
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Bemærk, at der altid forbliver en smule vand i maskinen, så vær opmærksom, hvis maskinen skal 
flyttes eller stilles hvor temperaturen er under 0 grader.  
 
 
RENGØRING: 

Maskinen skal tømmes for vand. 
 
Glaskanderne, postionsske og filterplasttragten skal vaskes af og tørres.  
 
Hele maskinen skal aftørres med en fugtig klud og eftertørres.  
 
 
VED PROBLEMER: 

Kontakt da omgående Kølemanden.dk ApS på tlf. 40 17 58 52. 
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