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Technische Specificaties 
 

Benaming Geïsoleerde pompkan 1,9L-ST 

Art. nr.: 190117 

Materiaal: RVS, kunststof 

Kleur:  Zilver, zwart 

Versie: 

 Bestemd voor hete dranken  

 Pompsysteem  

 Pompdeksel-beveiliging  

 Dubbelwandig  

 Draaggreep 

 Hoogte van glas/beker max.: 225 mm 

 Temperatuurverlies / uur. ong.: 2,3 °C 

Capaciteit: 1,9 liter 

Afmetingen: B 150 x D 200 x H 390 mm 

Diameter stelvlak: 150 mm 

Gewicht: 1,3 kg 

Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen aan te brengen! 
 
 
Past bij: 

 Koffiemachine “Aurora 22“ (nr art. 190048) 

 Koffiestation 1190 (nr art. 190153)  

 Koffiestation 2190 (nr art. 190154)  

        V1/0806 

     D/A/CH 
NL/B 
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Eigenschappen: 
 
 goede isolatie dankzij de dubbelwandige behuizing; 

 perfecte dosering dankzij het eenvoudig te gebruiken pompsysteem; 

 eenvoudige bediening; 

 veilig transport dankzij een inklapbare handgreep;  

 

 stelvlak met geïntegreerde 
ring waarmee u de 
geïsoleerde pompkan 360 ° 
kunt draaien. 

 
 

 

 

 de pompkop kan volledig 
worden verwijderd om 
gemakkelijker te reinigen; 

 open het pompdeksel door 
op de hendel in het midden 
van de deksel drukken en 
tegelijkertijd het pompdeksel 
omhoog te trekken.  

 
 
 

Adviezen en tips 
 

 Vóór elk gebruik moet de pompkan grondig worden gereinigd met warm water en 
een mild reinigingsmiddel. Na het reinigen moet de pompkan meerdere keren 
worden schoongespoeld met schoon water. 

 Het vullen van de pompkan is eenvoudig. Open 
het pompdeksel door tegelijkertijd de knoppen 
op de pompkop in te drukken en het 
pompdeksel omhoog te trekken. 

 Haal de pompslang uit de thermos en vul met 
warme drank. 

 Steek de pompslang terug in de pompkan en 
sluit het pompdeksel totdat de knoppen 
hoorbaar vastklikken.  
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 Om de drank uit een pompkan te gieten, 
trekt u de hendel van de pompdeksel 
omhoog totdat deze vastklikt.  

 
 

 Duw vervolgens de pomphendel omlaag 
(fig. rechts), zodat het pompmechanisme 
wordt geactiveerd. 
Druk zo lang op de hendel totdat de kop 
(beker, glas) tot de juiste hoeveelheid is 
gevuld. 

 

 

 Om de temperatuur in de pompkan zo lang mogelijk vast te houden, raden we aan 
de pompkan voor te verwarmen. Spoel de pompkan met heet water of laat het een 
tijdje in de thermos staan voordat het voor een langere tijd met de benodigde drank 
is gevuld. Op deze manier kunt u de optimale efficiëntie van een pompkan bereiken. 

 Vul de pompkan niet met koolzuurhoudende dranken, melkproducten of 
babyvoeding, omdat er een risico is op kiemen en bacteriën. 

 Voordat u de pompkan met water of thee vult, moet u de pompkan grondig reinigen 
om de smaak van koffie weg te nemen als u de pompkan eerder voor koffie hebt 
gebruikt. 
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Reiniging 
 

 De pompkan moet na elk gebruik worden gereinigd. 

 Gebruik nooit agressieve schoonmaakmiddelen. 

 Gebruik nooit schoonmaakmiddelen die het oppervlak van de pompkan kunnen 

bekrassen. 

 Gebruik alleen een zachte doek om te reinigen. 

 Was de pompkan nooit in de vaatwasser. 

 Plaats de pompkan nooit in het water. 

 Open het deksel van de pompkan en verwijder de pompslang. Leeg de pompkan. 

 Om het schoonmaken gemakkelijker te maken, verwijdert u het deksel van de 
pompkan. Neem de instructies in het gedeelte "Eigenschappen" in acht. 

 Gebruik warm water en een mild reinigingsmiddel om de pompkan, pompslang 
en het pompdeksel te reinigen. De gereinigde onderdelen grondig met schoon 
water spoelen. 

 Veeg de pompkan aan de buitenkant af met een zachte, vochtige doek. 

 Hard water kan mogelijk witte minerale afzettingen in de pompkan achterlaten. 
Koffie kleurt gewoonlijk deze afzettingen en laat een bruinachtig residu achter. 
Gebruik een in de handel verkrijgbare reiniger om deze afzettingen te 
verwijderen. Zich houden aan de beschrijving van de producent van het 
desinfecterende middel.  

 Tot slot de pompkan herhaaldelijk spoelen met schoon water. 

 Laat de pompkan na het schoonmaken open zodat deze goed kan drogen en kan 
worden bewaard voor verder gebruik. 
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