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1) Hevel of veer vervangen 

 
Figuur 1 

 
 

Figuur 2 

 
Figuur 3 

Open de deksel en gebruik 

een schroevendraaier om 

de deksel open te maken 

Zet de schroevendraaier tussen de 

rand van de buiten deksel en de 

plastic binnen deksel, zodat u 

vervolgens het binnenste gedeelte 

eruit wipt.  

 

Doe dit ook aan de 

rechterkant van de 

deksel, zodat u 

vervolgens de andere 

kant er gedeeltelijk uit 

wipt.  
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Figuur 4 

 

Figuur 5 

Nu komt het 

binnenste deel van 

de deksel los.  

 

Als het achterste deel van de deksel los is 

kan de voorkant van de deksel  over de 

rand worden gehaald, zodat de deksel 

alleen nog aan het binnenscharnier vast zit.  
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Figuur 6 

 

 

 

Figuur 7 

 

Figuur 8 

Druk het scharnier 

aan één kant uit het 

scharnierpunt. 

Deze kunststof beugel 

moet er uit om verder te 

kunnen gaan. 

 

Doe dit ook aan 

de andere kant. 

De deksel is los en 

kan er af. 
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Onderstaande handelingen hoef je niet te doen als de hendel al is 

afgebroken! 

 

Figuur 9 

Vervangen van de veer als deze is gebroken 

 

 

 

 

Figuur 10 

Leg de deksel met de 

opening naar boven om het 

witte scharnierstuk los te 

maken van de hevel die 

door de deksel steekt. 

De veer van verenstaal 

zorgt er voor dat de hevel 

goed sluit. De veer zit aan 

weerszijde geklemd achter 

de rand van de deksel 
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Figuur 11 
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2) Instelling water afgifte 

 

Figuur 12 

 

 

Figuur 13 

Aan de onderkant van het 

apparaat zit een uitsparing 

met een lipje. Achter dit 

lipje zit een gaatje. Hier 

kunt u met een kleine 

kruiskopschroevendraaier 

het waterpijl regelen. 

 

Op deze foto ziet u de 

printplaat met de 

potmater die in de 

Senseo zit. Met de 

kruiskop-

schroevendraaier 

kunt u deze potmeter 

regelen. LET OP: Draai 

niet te ver naar links 

of naar rechts, anders 

beschadigd u de 

potmeter.  
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3) Vervangen terugslag of drieweg ventiel. 
 

 

 

 

Figuur 14 

 

Figuur 15 

Verwijder de watertank en 

draai de 4 schroeven 

waarmee de  achterplaat 

vast zit los. 

 

Druk de bovenkant van de 

achterplaat over de rand 

die onder de deksel zit en 

haal hem naar voren. 

Verwijder eerst het 

overlooptuitje. Dit zit aan 

het driewegventiel.  
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Figuur 16 

 

Figuur 17 

 

Zet een schroevendraaier 

in de onderkant van de 

bodem om de achterplaat 

eruit te halen. 

Nadat de achterplaat er 

af is gehaald kan het 

ventiel worden 

losgemaakt.  

Het tie-wrapje moet 

worden losgeknipt om 

de slang los te maken. 

Hier is het 

terugslagventiel 

afgebroken. 
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Figuur 18 

Haal de boiler naar voren 

door de beugel aan 

weerszijde achter de 

ophangpunten los te 

maken. 

Verwijder alle resten van 

het oude ventiel uit de 

boiler. 
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Figuur 19 

 

 

Figuur 20 

Plaats het nieuwe ventiel 

in de boiler. 

LET OP Het originele 

ventiel met bajonet 

aansluiting is niet meer te 

koop. Daarom leveren wij 

het alternatieve ventiel 

met hittebestendige slang 

(pakking). 

 

Plaats boiler weer in de 

beugel en met de 

achterkant in de kast. 

Plaats achterplaat 

weer op het apparaat 

en druk de bovenkant 

onder de rand die 

onder de deksel zit. 

Voor het plaatsen van het 

ventiel verwijzen we u graag 

naar de video  

https://www.youtube.com/wa

tch?v=b_HUhjTaf0g 

https://www.youtube.com/watch?v=b_HUhjTaf0g
https://www.youtube.com/watch?v=b_HUhjTaf0g
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Figuur 21 

 

Figuur 22 

LET OP dat het rubber 

waar de watertank in 

valt, goed in het 

midden zit. Anders 

gaat de watertank 

hier lekken. 

Druk de onderkant 

van de achterplaat 

onder de rand van de 

bodem. 

Plaats het overloop 

tuitje weer in de 

achterwand. 
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Figuur 23 

 

Plaats schroeven 

weer in de 

achterwand. 

Plaats de watertank 

op het apparaat en 

uw Senseo is weer 

klaar voor gebruik. 

Plaats het 

overlooptuitje in 

de achterwand. 
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Figuur 24 

 

 

 

 


