Montage- og brugervejledning
til Kirk Kaffemaskine model KM6-2 og KM12-2
Tillykke med Deres nye Kirk kaffemaskine.
Før De tager den i brug er det vigtigt at De læser denne vejledning grundigt
igennem, for at sikre at maskinen installeres og betjenes korrekt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.
Montagevejledning
For at få fuldt udbytte af kaffemaskinen anbefaler vi at den installeres af en
fagmand.
Kaffemaskinen er beregnet til fastmontering på væg eller skot vha. 4 skruer
monteret gennem skruehullerne i maskinens bagplade. (Pas på ikke at
beskadige eksisterende skjulte ledninger, når der bores huller i køretøjet.)
Kaffemaskinen må ikke stilles løst på en hylde.
Kaffemaskinen monteres på et sted, hvor den ikke er til fare for chauffør og
passagerer i tilfælde af hård opbremsning eller ulykke.
Kaffemaskinen skal placeres, så den ikke påvirker funktionen af køretøjets
airbags.
I de fleste køretøjer kan man normalt ikke tilslutte elektriske apparater, der
trækker mere end 8 A direkte til strømudtaget ved cigarettænderen.
Derfor er det vigtigt at følge nedenstående anvisninger.
1. Kaffemaskinens røde leder skal tilsluttes startermotoren,
starterrelæet eller batteriets plus-pol (se dog punkt 4).
2. Den sorte leder sluttes til motorblok, stel eller batteriets minus-pol.
3. Fejlpolarisering: Så virker maskinen ikke, men den tager ikke skade af
omvendt polaritet. Langsom brygning: Det skyldes lavt batteriniveau,
tilkalkning eller installation med for tynde forsyningsledninger
4. Opmål den samlede kabellængde mellem strømtilslutningen og
kaffemaskinen. Både plus- og minuskablet skal medregnes i den totale
kabellængde.
5. Det er vigtigt, at tilslutningskablets tværsnitsareal passer i forhold til
strømstyrken og kabellængden. Se følgende skema:
Kabellængde

24V, 500W, 21A

12V, 350W, 29A

0-6 m		

6 mm²		

10 mm²

6-10 m		

10 mm²		

16 mm²

10-13 m		

16 mm²		

16 mm²

Brugervejledning
Før første kaffebrygning: Før kaffemaskinen tages i brug første gang, bør den
rengøres med rent vand.
Kaffebrygning:
1. Fyld den ønskede mængde vand i den klare vandbeholder.
2. Sæt kanden i brønden og monter filtertragten med åbningen udfor
kandens tud.
3. Sæt en filterpose i filtertragten og påfyld kaffe (KM6-2 bruger filter type
102, KM12-2 bruger filter type 1x4).
4. Luk låget og tænd for maskinen ved at trykke ét kort tryk på knappen.
Der lyder nu en kort tone og lampen lyser rødt.
5. Bryggetiden er 1½-2 min. pr. kop ved 24V og 2½-3 min. pr. kop ved 12V.
6. Når kaffebrygningen er færdig, fordamper den resterende vandmængde i
kaffemaskinens varmelegeme. Derved opstår en kortvarig damp- og
støjudvikling.
7. Når kaffen er klar, lyder en lang tone, og lampen lyser grønt.
Vigtigt!
• Lad maskinen være slukket nogle minutter, før der fyldes nyt vand på.
• Brug kun rent og friskt vand
• Fyld ikke mere vand i vandbeholderen end kaffemaskinen er beregnet til.
• Løft aldrig låget under brygningen.
• Husk at tage filteret af, før De hælder op.
• Varmepladen i bunden af kandebrønden er varm, så længe maskinen er
tændt. Undgå at berøre den med fingrene.
• Sluk kaffemaskinen efter brug. For en sikkerheds skyld er maskinen
udstyret med en automatisk afbryder, der slukker maskinen efter 1 time.
• Maskinen skal afkalkes med jævne mellemrum. Brug et anerkendt
afkalkningsmiddel, og følg brugsanvisningen nøje.
• Maskinen rengøres med en fugtig klud og må aldrig nedsænkes i vand.
Timerfunktion:
Kaffemaskinen er udstyret med timerfunktion, der gør det muligt at udsætte
kaffebrygningen i op til 12 timer.
1.
2.
3.
4.
5.

Timeren aktiveres ved at trykke et langt tryk (over 2 sek.) på knappen.
Lampen lyser nu gult.
Tryk ét kort tryk på knappen for hver time kaffebrygningen skal udsættes.
Lampen indikerer med korte blink, det antal timer, timeren er indstillet til.
Når det rette timeantal er valgt, går timeren automatisk i gang efter et
minut og lampen skifter til konstant gult lys.
6. Timerfunktionen kan annulleres med et langt tryk på knappen.

6. På plus-kablet, skal der monteres en fladsikringsholder, f.eks. art.
Nr. 930295 eller 30559. (Der må ikke monteres sikringsholder til porcelænsikringer, da det forårsager spændingsfald og varmeudvikling, som
kan påvirke kaffemaskinens funktion og forårsage brand).
7. Ved 12V skal der anvendes en 40A sikring og ved 24V skal der anvendes
en 30A sikring.
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