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In deze handleiding vindt u hoe u de volgende onderdelen 

zelf kunt vervangen: 

1) Veer in deksel vervangen .................................................................... 2 

2) Drieweg ventiel ook wel terugslag ventiel vervangen. .................... 15 

3) printplaat vervangen. ......................................................................... 29 

 

Haal altijd de steker uit het stopcontact! 
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1) Veer in deksel vervangen 

 

 

Figuur 1-1 

 
Figuur 1-2 

Open de deksel en gebruik 

een schroevendraaier om 

de  deksel open te maken 

Zet de schroevendraaier in de 

uitsparing van de deksel en druk 

de schroevendraaier een stukje in 

de deksel, zodat u vervolgens het 

binnenste gedeelte eruit wipt.  
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Figuur 1-3 

 

Figuur 1-4 

Doe dit ook aan de 

rechterkant van de 

deksel en druk de 

schroevendraaier een 

stukje in de deksel, zodat 

u vervolgens de andere 

kant er gedeelte uit wipt.  

Nu komt het 

binnenste deel van 

de deksel los.  
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Figuur 1-5 

 

Figuur 1-6 

Zet de 

schroevendraaier in 

de rand om de 

binnen deksel los te 

maken van de kap. 

Haal de boven kap 

uit te uitsparing de 

u hier ziet. 
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Figuur 1-7 

Onderstaande handelingen hoeft u niet te doen als 

alleen de veer kapot is. 

U kunt de kap er weer overheen plaatsen. 

 

 

Figuur 1-8 

Doe het onderste deel 

van de deksel naar 

beneden en haal de 

boven kap een stukje 

naar boven. 

Deze witte 

kunststof 

beugel 

moet uit de 

gaatjes 

worden 

gehaald om 

verder te 

kunnen 

gaan. 

De veer die u hier ziet 

kunt u nu vervangen. 
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Figuur 1-9 

 

Figuur 1-10 

Druk 

voorzichtig  

deze beugel 

een beetje 

naar 

binnen om 

hem uit het 

scharnier 

te halen. 

Doe 

voorgaan

de 

handeling 

ook aan 

de andere 

kant. 
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Figuur 1-11 

Onderstaande handelingen hoef je niet te doen als de hendel al is 

afgebroken! 

 

Figuur 1-12 

Nu kan 

de 

deksel 

er af 

worden 

gehaald. 

Leg de deksel met de 

opening naar boven om het 

witte scharnierstuk los te 

maken van de hevel die 

door de deksel steekt. 
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Figuur 1-13 

 

Figuur 1-14 

Zet de schroevendraaier 

tussen het scharnier 

waarmee de hevel vast zit 

en haal eerst de ene kant 

van de witte beugel los. 

Nu kan het witte 

scharnierstuk waaraan de 

hevel vast zit eruit gehaald 

worden. 
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Figuur 1-15 

 

Figuur 1-16 

De hevel zit  aan weerszijde 

met twee uitstekende 

pennetjes in de deksel. Zet 

de schroevendraaier tussen 

de opening van de hevel en 

de deksel om hem uit het 

scharnierpunt te halen. 

Doe dit ook aan 

de andere kant. 
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Figuur 1-17 

 

Figuur 1-18 

Nu kan het de hevel 

eruit gehaald 

worden. 

De nieuwe hevel 

kan en er nu weer 

ingezet worden 
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Figuur 1-19 

 

Figuur 1-20 

Let op dat de nieuwe 

hevel er niet omgedraaid 

in zit! Druk hem met de 

pennetjes weer in het 

scharnierpunt van de 

deksel. 

Leg de deksel met de 

opening naar boven om het 

witte scharnierstuk er 

weer in te zetten.  

Ook hier moeten de 

pennetjes die aan het witte 

scharnierstuk zitten in de 

scharnierpunten van de 

hevel. 
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Figuur 1-21 

 

Figuur 1-22 

Zet de deksel weer op de 

andere kant van de Senseo  

Druk de witte 

pootjes van 

het 

scharnierstuk  

naar binnen 

zodat deze in 

de gaatjes van 

het 

scharnierstuk 

in het 

binnenkant 

van de deksel 

vallen. 
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Figuur 1-23 

 

Figuur 1-24 

Zet de achterkant van de 

bovendeksel  over de rand 

van het onderste deel van 

de deksel. 

Druk nu het 

voorste deel van de 

boven deksel over 

de rand van de 

onder deksel.  



Handleiding Reparatie Senseo 

 

www.OnderdelenSenseo.nl 
 

 

Figuur 1-25 

 

Figuur 1-26 

Druk nu het geheel in 

elkaar tot dat je “Klik” 

hoort. 

De klus is geklaard en 

de Senseo is weer 

klaar voor gebruik. 
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2) Drieweg ventiel ook wel terugslag ventiel vervangen. 
 

 

Figuur 2-1 

Haal de watertank 

uit de houder. 
 

Haal de watertank 

uit de houder. 

 

Haal het overloop 

tuitje eruit door 

dit met de klok 

mee te draaien. 
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Figuur 2-2 

  

  

Figuur 2-3 

 

Nu kan het  tuitje 

eruit worden 

getrokken. 
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Figuur 2-4 

 

Figuur 2-5 

Zet een schroevendraaier of een 

plat plaatje in de uitsparing die in 

de afdekplaat zit.  Met een tweede 

schoevenen wipt u de afdakplaat 

op dit punt los. 

 

Herhaal de  

voorgaande handeling 

zoals de andere kant  
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Figuur 2-6 

 

Figuur 2-7 

Zet de 

schroevendraaier 

in rand onder de 

deksel en wip 

hiermee de 

afdakplaat op dit 

punt los. 

 

Herhaal de 

handeling  

zoals de 

andere kant  
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Figuur 2-8 

 

Figuur 2-9 

Haal de 

afdekplaat 

naar voren 

Zet de schroevendraaier in 

de onderrand en wip 

hiermee de afdakplaat op dit 

punt los. 
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Figuur 2-10 

 

Figuur 2-11 

Nu kan de 

afdekplaat 

er af 

gehaald 

worden. 

Hier ziet u het 3wegventiel 
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Figuur 2-12 

 

Figuur 2-13 

Maak de beugel die om de 

boiler zit aan weerszijde los 

De boiler zit aan de 

achterkant geklemd in de 

kast. U kunt hem 

voorzichtig naar u 

toetrekken, zodat hij los 

komt. 
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Figuur 2-14 

 

Figuur 2-15 

Knip het bandje los 

zodat de lang er af kan. 

Nu kan de 

slang er af. 
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Figuur 2-16 

Nu kan het nieuwe ventiel in 

de boiler worden geplaatst. 

Dit gebeurd door het ventiel 

een kwart slag met de klok 

mee te draaien. Zorg dat het 

ventiel er zover in zit dat de 

rubber ring in de boiler zit. 

Als het oude ventiel is 

verwijderd moeten alle 

resten die in de boiler zijn 

achtergebleven worden 

verwijderd. Plaats hierin 

het korte stukje hitte 

bestendige slang. 

Zie ook de Video   

https://www.youtube.co

m/watch?v=b_HUhjTaf0g 

https://www.youtube.com/watch?v=b_HUhjTaf0g
https://www.youtube.com/watch?v=b_HUhjTaf0g
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Figuur 2-17 

 

Figuur 2-18 

Plaats de boiler weer 

in de houder. 

Doe de slang weer op 

het ventiel. 
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Figuur 2-19 

 

Figuur 2-20 

Plaats een bandje om 

de slang. 

Knip het overtollige deel 

van het bandje 
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Figuur 2-21 

 

Figuur 2-22 

Plaats de 

achterplaat 

er weer op. 

Let op dat het ventiel 

op zijn plaats zit. 
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Figuur 2-23 

Plaats het 

overloop 

tuitje er 

weer op. 
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Figuur 2-24 

Plaats het 

waterreservoir weer 

terug. 
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3) printplaat vervangen.  
 

Maak eerst de achterkant open en haal let slangetje van het 

driewegventiel.  

Deze handeling is beschrijven in hoofdstuk 2 Drieweg ventiel. 

Los maken van de complete kap 

 

Figuur 3-1 

Druk de complete 

kap uit de rand, 

zodat deze los 

komt.  
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Figuur 3-2 

 

Figuur 3-3 

Druk de kap aan 

beide kanten gelijk 

omhoog. 

Druk de kap aan 

beide kanten gelijk 

omhoog. 

Als de kap er af is is 

dit het aanzicht 

van bovenaf. 

Bodem schroef 

rechts 

Bodem schroef 

links 
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Figuur 3-4 

 

Figuur 3-5 

Maak de schroef 

aan linker kant 

los 

Maakt de 

schroef aan de 

rechter kant 

ook los. 
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Figuur 3-6 

 

 

 

Figuur 3-7 

 

 
Haal daarna de behuizing waar de 

kopjes op staan er af . 

 

Voer deze handeling uit voor alle sleuven in de 

bodem zodat de behuizing eraf kan. worden 

 

Plaats een “platte“ 

schroevendraaier in de sleuf in de 

bodem en één schroevendraaier in 

de in de rand om de 

bovenbehuizing los te “klikken” 

Vervolgens kan de 

behuizing waar de 

boiler in zit er als 

eerste af. 
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Figuur 3-8 

 

 

 

 

 

Figuur 3-9 

 
Haal het plakband 

van de pomp af. En 

strek de 

aansluitkabels los. 

Zet een schroevendraaier 

tussen de printplaat en de 

bodem om de print omhoog 

te “klikken” 
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Figuur 3-10 

 

 

 

   

Maak alle aansluitkabeltjes 

die naar de printplaat 

lopen los. 

Haal de stekkertjes los van 

de printplaat. Deze kan je 

lostrekken. LET OP DE 

JUISTE AANSLUITING BIJ 

HET TERUG AANSLUITEN 

Als alle aansluitkabeltjes 

los zijn kan de printplaat 

worden vervangen. 
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Vervang 0,47UF - 275 V AC   

MK P X2   POLYESTER - 

CONDENSATOR   

Vervang  de  

Triac door  

BT139 600E 
  

Vervang Elco door  

uF 35 V 680   

  LET OP Plus en Min   


