
 

 



 

 

Wat u lekker vindt! 
 

Met deze melkopschuimer verandert u uw koffie bliksemsnel 
in een lekkere cappuccino of latte macchiato. 

 
Met één druk op de knop bereidt u de perfecte melk. Keer 
op keer. Warme of koude melk? Stevig of luchtig schuim? U 
maakt wat u lekker vindt. 

 
Onze tip voor het perfecte melkschuim: gebruik uitsluitend 
verse melk uit de koelkast. 

 
Doordat de meeste delen van deze melkopschuimer 
vaatwasserbestendig zijn, is niet alleen de melkbereiding, maar 
ook de reiniging kinderspel! 

 
Gelieve deze gebruiksaanwijzing aandachtig te lezen alvorens 
u het apparaat begint te gebruiken. 

 
Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe melkopschuimer! 

 
Het team van K-fee® - your system  
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  Symbolen en waarschuwingen  
 

VEILIGHEIDSINSTRUCTIE! 
De gevarendriehoek wordt in deze handleiding gebruikt op 
plaatsen waar de niet-naleving van de 
veiligheidsvoorschriften risico's voor de gebruiker of het 
apparaat kan inhouden. 

WAARSCHUWING! INFO! 
Gevaar voor elektrische schok Algemene informatie 

WAARSCHUWING! OPMERKING! 
Gevaar voor brandwonden Aanbevolen handelwijze 
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  Veiligheidsinstructies  
 

Deze gebruiksaanwijzing maakt 
deel uit van het apparaat. 
Neem de gebruiksaanwijzing en 
de veiligheidsinstructies in acht 
voor een veilig gebruik van het 
apparaat. Anders kan het een 
bron van gevaar vormen. Bewaar 
de gebruiksaanwijzing en geef ze 
mee als u het apparaat doorgeeft 
of verkoopt. 

Dit apparaat dient voor het 
opschuimen en/of verwarmen van 
melk zoals beschreven in de 
gebruiksaanwijzing. 
Het is uitsluitend bedoeld voor 
huishoudelijk gebruik en gebruik 
in de verblijfsruimten van 
kantoren of handelszaken of ook 
in bed and breakfasts, motels en 
hotelkamers. De fabrikant 
aanvaardt geen  aansprakelijkheid 
voor de gevolgen van 
commercieel gebruik, oneigenlijk 
gebruik of niet-inachtneming van 
de gebruiksaanwijzing. 

Voorwaarden voor het gebruik 
Vergewis u ervan dat het apparaat 
geen schade vertoont en in 
perfecte staat van werking 
verkeert alvorens u het in gebruik 
neemt. Gebruik het apparaat 
alleen met de meegeleverde 
draaivoet. Als het apparaat defect 
is, trek dan onmiddellijk de 
stekker uit het stopcontact en 
neem contact op met onze 
klantendienst. 
Plaats het apparaat op een stabiel, 
vlak en waterafstotend oppervlak 
buiten het bereik van kinderen. 
Plaats het apparaat nooit op hete 
oppervlakken (bijv. een fornuis of 
kookplaat) en nooit op minder 
dan 50 cm van een vuur- of 
warmtebron (bijv. magnetron). 
Controleer of de netspanning 
overeenstemt met de waarde op 
het typeplaatje alvorens u het 
apparaat aansluit op het 
stroomnet. 
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  Veiligheidsinstructies  
 

Het apparaat mag alleen worden 
aangesloten op een geaarde, 
driepolige contactdoos. Anders 
vervalt de garantie. Pas op dat het 
netsnoer niet beschadigd wordt: 

 
• Voorkom contact met scherpe, 

vochtige of hete voorwerpen. 
• Plaats het apparaat niet op het 

snoer.  
• Trek niet aan het snoer om de 

stekker uit te trekken.  
• Laat het snoer niet doorhangen. 

Struikelgevaar! 
 

Als het netsnoer beschadigd is, 
moet het worden gerepareerd 
door de fabrikant, zijn 
klantendienst of een andere 
gekwalificeerde persoon voordat 
het apparaat opnieuw wordt 
gebruikt. 
Gebruik het apparaat niet in de 
open lucht. 

Probeer het apparaat nooit te 
openen. Gevaarlijke spanning! 

 
Dit apparaat kan worden gebruikt 
door kinderen vanaf acht jaar en 
door personen met verminderde 
lichamelijke, zintuiglijke of 
geestelijke vermogens of een 
gebrek aan kennis of ervaring, op 
voorwaarde dat erop wordt 
toegezien of zij geïnstrueerd zijn 
in het veilig gebruik van het 
apparaat en de mogelijke gevaren 
ervan begrijpen. Laat kinderen 
niet met het apparaat spelen. 

 
Brandwonden en letsels 
voorkomen 
Laat het apparaat tijdens het 
gebruik nooit zonder toezicht 
achter. Open nooit het deksel 
terwijl het apparaat in gebruik is. 
Gevaar voor brandwonden! 
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  Veiligheidsinstructies  
 

Raak het apparaat alleen aan op 
de oppervlakken die daarvoor 
bedoeld zijn en daarom voorzien 
zijn van goede bescherming. 
Verplaats het apparaat uiterst 
voorzichtig wanneer het hete 
vloeistof bevat. Open de 
behuizing niet en zie erop toe dat 
kinderen geen voorwerpen in de 
openingen steken. Doe niet te 
veel vloeistof in de melkkan.   

Reiniging en onderhoud 
Alvorens u het apparaat kunt 
beginnen te reinigen, moet u de 
stekker uit het stopcontact 
trekken en het apparaat laten 
afkoelen. 

 
Neem voor de reiniging de 
melkkan van de draaivoet. 
Het is niet toegestaan het 
netsnoer, de stekker of de 
draaivoet nat te reinigen, onder 
stromend water te houden of in 
een vloeistof te dompelen. 

 
Gebruik voor de reiniging geen 
schurende doeken, schuurmiddelen, 
borstels of scherpe voorwerpen die 
de coating kunnen beschadigen.  

 
De melkkan is 
vaatwasserbestendig tot een 
temperatuur van 70 °C. 
Bij langere afwezigheid en aan het 
einde van elke dag dient u de 
stekker van het apparaat uit te 
trekken. 

 
Alle handelingen die buiten het 
normale gebruik en de reiniging 
vallen, zoals reparaties of het 
vervangen van het netsnoer, 
mogen uitsluitend worden 
uitgevoerd door een 
klantendienst die daartoe 
gemachtigd is door de fabrikant. 

 
Deze gebruiksaanwijzing is ook 
beschikbaar op: www.k-fee.com 

http://www.k-fee.com/


7 

 

 

  Overzicht van het apparaat  
 

 
Onderdelen: 

1 1 Deksel 
2 Afdichtingsring 

2 3 Opschuimspiraal voor alle 
melkbereidingen  

4 Melkkan 
      3 5 Aansluitpunt van melkkan 

6 Aansluitpunt van draaivoet 
7 Draaivoet met netstekker 

 
4 Toetsen 

8     Warm, dicht 
melkschuim voor 
latte macchiato. 

 

9    Warm, luchtig 
melkschuim 

            5 voor cappuccino 
  5 

5 7 6 
10 Warme melk 

  6  
7      

11  Koud melkschuim voor 
koude 

 8    9   10    11 latte macchiato 
N
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8 9 10 11 
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  Ingebruikneming en bereiding  
 

  2 Plaats de opschuimspiraal weer in de 
melkkan. Sluit de draaivoet weer aan op 
het stroomnet. 

 

 

 
 

 
  1 Neem de melkkan van de draaivoet. 
Verwijder het deksel, de afdichtingsring en 
de opschuimspiraal van de melkkan. Reinig 
alle onderdelen overeenkomstig de 
aanwijzingen (zie pagina 10–11). 

  3 Giet de melk in de melkkan zonder het 
maximale vulniveau te overschrijden: voor 
warme melk is dat de bovenste "MAX"-
aanduiding, voor melkschuim de onderste. De 
vloeistof moet altijd minimaal tot de "MIN"-
aanduiding reiken!  

WAARSCHUWING! 
Controleer alvorens het apparaat 

in gebruik te nemen of de netspanning 
overeenstemt met de waarde op het 
typeplaatje (op de onderzijde van het 

apparaat). 

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES! 
Lees voor de ingebruikneming 
in ieder geval de veiligheids-
aanwijzingen op pagina's 4-6. 

 
WAARSCHUWING! 
Plaats de draaivoet op een 
droge en vlakke ondergrond 
die niet warm kan worden. De 
onderkant van de melkkan 
moet droog zijn. Gevaar voor 
elektrische schok! 

VEILIGHEIDSINSTRUCTIE! 
Verwijder de opschuim-

spiraal in geen geval tijdens de 
bereiding. Daardoor zou de coating 
kunnen verbranden. 

 
Voeg geen ingrediënten als siroop of 

suiker toe aan de melk in de kan! 

2 
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  Ingebruikneming en bereiding  
 
 

 
 

  4 Plaats de gevulde melkkan op de 
draaivoet en sluit af met het deksel. Alle 
toetsen branden. 

De drank is klaar als het knipperen stopt. 
Om de werking te onderbreken, drukt u 
opnieuw op de gekozen toets of neemt u 
de melkkan van de draaivoet. 

 
Bereidingstijden 
Koud melkschuim: ca. 75 sec., warme melk 
en warm melkschuim: ca. 120 sec. 

 
  6 Giet de bereide melk in een kop of glas. 
LET OP! Gebruik geen metalen lepel om 
de kan leeg te maken. Dat zou de coating 
kunnen beschadigen! 

 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 

  5 Kies de gewenste bereiding door op de 
desbetreffende toets te drukken. De toets 

3 
 
 
 
 

280 ml 

180 ml 

INFO! De melkopschuimer 
gaat na 9 minuten automatisch 
uit. Om het apparaat opnieuw 
in te schakelen, drukt u op een 
van de vier toetsen. 
Gebruik altijd koude, verse 
volle of halfvolle melk uit de 
koelkast (4–6 °C). 

Gebruik geen verrijkte, gearomati-
seerde of uit poeder bereide melk. 
Plaats de melk na gebruik om 
hygiënische redenen weer in de 
koelkast. 
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knippert tijdens de bereiding. 
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  Reiniging  
 

OPMERKING! 
Reinig het apparaat uit 

hygiënische overwegingen na ieder 
gebruik, aan het einde van elke dag en 
na een langere periode van niet-
gebruik. 

 
VEILIGHEIDSINSTRUCTIE! 
Laat de melkkan afkoelen 
voor u ze reinigt. 

Neem de kan voorzichtig van de 
draaivoet en spoel ze uit met koud 
water, om brand- en schroeiwonden te 
voorkomen. 
Gebruik voor de reiniging geen 
schurende doeken, schuurmiddelen, 
borstels of scherpe voorwerpen die de 
coating kunnen beschadigen. 

 
WAARSCHUWING! 
Om de draaivoet te reinigen, 
dient u eerst de netstekker 
uit te trekken. 

Veeg de draaivoet schoon met een 
zachte, vochtige doek. De draaivoet 
mag niet in de vaatwasser geplaatst 
worden of ondergedompeld worden in 
water. Gevaar voor elektrische schok! 

  1 Neem de melkkan van de draaivoet. 
Verwijder het deksel en neem de 
afdichtingsring van het deksel. 

 

 
  2 Verwijder de opschuimspiraal uit de 
melkkan en maak de spiraalveer los van 
het opzetstuk. 

2 

1 
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  Reiniging  
 

 3a Handmatige reiniging 
Maak alle delen (behalve de draaivoet) 
schoon onder warm of heet water met 
een mild reinigingsproduct en een zachte 
doek.

berokkenen aan de coating. 
 
  4 Droog de verschillende delen vervolgens 
zorgvuldig af met een zachte doek en zet het 
apparaat weer in elkaar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3b  In de vaatwasser 
Alle componenten (behalve de draaivoet) 
kunnen ook in de vaatwasser. Daarbij 
geldt een maximumtemperatuur van 
70 °C. Let op! Plaats de melkkan niet 
direct boven een spuitmond in de 
vaatwasser. Dat zou schade kunnen  

WAARSCHUWING! 
Controleer of de onderzijde 
van de melkkan absoluut 
droog is, voordat u ze op de 
draaivoet plaatst. Gevaar 
voor elektrische schok! 

4 
3a 
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Problemen en oplossingen  
 

De melkopschuimer start niet. 

Controleer of de melkkan correct op de draaivoet staat. Vergewis u ervan dat de opschuimspiraal in 
de kan bevestigd is. Het aansluitpunt van de draaivoet moet droog zijn. 

Het melkschuim is niet goed van kwaliteit of de melk is aangebrand. 

Het beste melkschuim verkrijgt u met verse, koude volle of halfvolle melk uit de koelkast (4–6 °C). 
Melk die bevroren is geweest en ook verrijkte, gearomatiseerde of uit poeder bereide melk zijn 
ongeschikt. 
Voeg nooit andere ingrediënten, zoals siroop, suiker, cacao- of chocoladepoeder, toe aan de melk 
in de melkopschuimer. Dat kan de coating beschadigen. 
Controleer of de melkkan en opschuimspiraal schoon zijn. 

De vier toetsen knipperen snel. 

A. Het apparaat is mogelijk oververhit. 
• Controleer of de opschuimspiraal correct bevestigd is. 
• Zo nodig de melkkan van de draaivoet nemen en onder koud water houden. 

B. De melkkan is niet correct op de draaivoet geplaatst. 

C. Er bevindt zich water op de draaivoet of de onderzijde van de melkkan. 

De melk kookt over. 

Er werd te veel melk in de kan gegoten. 
• De "MAX"-aanduiding van de gewenste bereiding mag niet overschreden worden.  
• Neem de melkkan voorzichtig van de draaivoet, giet ze leeg en spoel ze uit met warm water. Trek 

de stekker van de draaivoet uit en reinig hem zo nodig met een zachte, vochtige doek. 
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Technische gegevens/service  
 

Als u nog vragen of suggesties hebt, kunt u 
gebruikmaken van het contactformulier op 
onze website of ons opbellen. 

  www.k-fee.com/service

 Duitsland: 
+49 (0)1807 / 88 77 88 
(30 sec. gratis, daarna 0,14 €/ min. 
vanaf een vaste telefoon en max. 
0,42 €/min vanaf een mobiele 
telefoon in Duitsland. De tarieven 
voor internationale oproepen 
kunnen hiervan afwijken.) 

 

 Afvalverwijdering  
 

De verpakking kan gerecycled worden. Vraag de bevoegde dienst van uw gemeente om 
informatie met betrekking tot de recycling. De bescherming van het milieu is een 
belangrijke verantwoordelijkheid van eenieder! 

 
Het apparaat bevat waardevolle materialen die zich lenen tot recycling en 
hergebruik. Breng het apparaat daarom naar een plaatselijk inzamelpunt voor een 
correcte verdere verwerking. 

 
Het apparaat is voorzien van het AEEA-symbool conform de Europese richtlijn 
2002/96/EG inzake afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Deze richtlijn 
voorziet in de inlevering en recycling van afgedankte apparaten binnen de EU. 

N
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 220–240 V~, 50 Hz, 
500 W 

 
0,6 m 

A 
 

B 

 
A = ca. 130 mm 
B = ca. 220 mm 

 
Ca. 0,9 kg 

 

http://www.k-fee.com/service
http://www.k-fee.com/service
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