
Inleiding
Pickwick en Philips hebben samen deze exclusieve theepadhouder ontworpen. In 
combinatie met de Pickwick T-pads kunt u nu thee zetten met uw SENSEO® machine. 
Een kopje thee bereiden is nu even gemakkelijk en gaat even snel als koffiezetten. Met 
deze speciale theepadhouder hebt u in een mum van tijd een heerlijk kopje Pickwick-
thee.
Deze instructiefolder is een aanvulling op de gebruiksaanwijzing bij uw SENSEO® 
machine. In deze folder wordt alleen beschreven hoe u de speciaal ontworpen 
theepadhouder bij uw SENSEO® machine kunt gebruiken. Raadpleeg de bij uw 
SENSEO® machine geleverde gebruiksaanwijzing voor alle overige instructies.

Deze SENSEO® theepadhouder is alleen geschikt voor gebruik in de volgende 
SENSEO® modellen: HD7862-HD7860, HD7852-7850, HD7843-HD7840, 
HD7830-HD7820. De theepadhouder is NIET geschikt voor de SENSEO® 
modellen HD7816-HD7800 (fig. 1).
Neem contact op met het Philips Consumer Care Centre voor meer informatie over 
theepadhouders voor andere SENSEO® modellen.

Schoonmaken 
 1  Verwijder de theepadhouder uit de SENSEO® machine en gooi de T-pad weg.
 2  Maak de plastic theetuit los van de onderzijde van de padhouder door het 

afneembare plastic onderdeel linksom te draaien (fig. 3).
 3  Maak beide onderdelen schoon in heet water.
Indien nodig, kunt u wat afwasmiddel gebruiken of de onderdelen in de 
vaatwasmachine reinigen.

 4  Controleer of het zeefje in het midden van de padhouder niet verstopt is. 
Mocht dit het geval zijn, ontstop het zeefje dan door de padhouder onder 
de kraan af te spoelen. Gebruik eventueel een afwasborstel om het zeefje te 
reinigen.

 5  Spoel de onderdelen na met schoon water.
 6  Bevestig de plastic theetuit aan de onderzijde van de padhouder door het 

afneembare plastic onderdeel rechtsom te draaien. Zorg ervoor dat de pinnen 
van de padhouder netjes in de gaatjes van de theetuit vallen (fig. 4).

 7  Plaats de theepadhouder terug in de machine of berg de houder op.

Garantie en service
Als u service of informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan 
de Philips-website www.philips.nl of neem contact op met het Philips Consumer 
Care Centre in uw land (u vindt het telefoonnummer in het ‘worldwide guarantee’-
vouwblad). Als er geen Consumer Care Centre in uw land is, ga dan naar uw Philips-
dealer.
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Algemene beschrijving       
A Metalen padhouder
B Handvat
C Afneembare plastic theetuit

Voor het eerste gebruik
Maak de theepadhouder schoon met warm water en een beetje afwasmiddel of in 
de vaatwasmachine.

De theepadhouder gebruiken
Tip: Als u juist koffie hebt gezet met de SENSEO® machine, moet u deze even 
schoonspoelen voor u thee gaat zetten. Zo bent u verzekerd van de juiste temperatuur en 
een perfecte smaak. Plaats de lege theepadhouder in de machine en druk op de 1-kops 
knop om de machine schoon te spoelen.
 1  Vul het waterreservoir met koud water tot de MAX-aanduiding en plaats het 

terug in de machine.
Giet nooit melk, thee, heet water of koolzuurhoudend water in het waterreservoir.
 - Zorg dat u het waterreservoir ten minste vult tot het MIN-niveau voor 2 kopjes 

voordat u thee gaat zetten. 
 - Met een vol waterreservoir kunt u meerdere keren thee zetten. Hierdoor hoeft 

u het waterreservoir niet telkens te vullen wanneer u een kopje thee wilt zetten.

 2  Druk op de aan/uitknop.
 , Het indicatielampje knippert wanneer het water wordt opgewarmd. Dit 

duurt ongeveer 75 seconden. Wanneer het lampje continu blijft branden, is de 
machine klaar voor gebruik.

 , Alleen HD7852/HD7850: ook de lichtringen rondom de 1-kops knop q en de 
2-kops knop qq gaan branden wanneer de machine klaar is voor gebruik. 

 3  Open het deksel van de machine.
Als er nog een koffiepadhouder in de machine zit, haal deze er dan uit.

 4  Plaats de Pickwick theepadhouder in de machine.
De 1-kops en 2-kops SENSEO® koffiepadhouders zijn NIET geschikt om thee mee 
te zetten.

 5  Kies een Pickwick T-pad in uw favoriete smaak en plaats deze netjes in het 
midden van de metalen houder met de bolle zijde naar beneden (fig. 2).

Zorg ervoor dat de thee in de pad gelijkmatig is verdeeld en druk de pad licht aan in 
de padhouder.
 - Gebruik alleen Pickwick T-pads, want deze zijn speciaal ontworpen voor gebruik 

in de SENSEO® met de speciale theepadhouder.
 - Elke Pickwick T-pad bevat de juiste hoeveelheid thee voor één kopje.

Gebruik nooit gescheurde pads of losse thee, want hierdoor kan de machine 
verstopt raken.
 6  Sluit het deksel en vergrendel het.
Zorg ervoor dat het deksel goed vergrendeld is.
Zet nooit thee met het deksel open.
 7  Plaats één glas of mok met een inhoud van ten minste 150 ml onder de tuit.
 Gebruik geen koppen die te groot zijn, omdat de thee dan sneller afkoelt. 

 8  Druk op de 1-kops knop q. 
De SENSEO® machine begint met thee zetten. 
De machine levert automatisch de optimale hoeveelheid water voor één kop thee. 
U kunt het thee zetten altijd onderbreken door op de aan/uitknop te drukken. De 
machine maakt de onderbroken cyclus echter niet af als u de machine vervolgens 
weer aanzet. 
Het waterreservoir mag tijdens het bereidingsproces niet worden verwijderd, 
omdat dan lucht wordt aangezogen. De volgende kop wordt in dat geval slechts 
gedeeltelijk gevuld.
 9  Til de theepadhouder uit de machine en leeg deze.
Doe dit voorzichtig, want er kan nog wat water/thee op de T-pad of in de 
theepadhouder liggen.
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