
	  
	  

	  

BONENMALER (CEADO E37S) 
 
 

MAALFIJNHEID AFSTELLEN 
 

Plaats je filterdrager op de weegschaal en TARE deze 
Doseer een dubbel shot in je filterdrager 
Weeg je filterdrager met inhoud 
Verwijder gemalen koffie wanneer er meer dan 19 gram in je filterdrager zit 
Voeg gemalen koffie toe wanneer er minder dan 19 gram in je filterdrager zit 

(Je doet dit door kort met je filterdrager tegen het pinnetje te duwen 
op de bonenmaler. Druk vervolgens eenmaal op de ‘dubbele shot 
knop’. Vanaf nu zal de bonenmaler weer een volledig dubbel shot 
geven als de filterdrager tegen het pinnetje wordt geduwd) 

Plaats een kopje op de weegschaal en TARE deze  
Plaats het kopje onder de zetgroep en leg een timer gereed 
Start een dubbel shot espresso en start gelijktijdig de timer 
Check de doorlooptijd van het dubbele shot  
Is de doorlooptijd korter dan 24 seconden dan moet er fijner worden 
gemalen 

(Je doet dit door de stel-schijf van de bonenmaler naar rechts te 
draaien. Maal 2 keer een dubbel shot en gooi deze weg, de 
bonenmaler zal vanaf nu maalsel met de nieuw ingestelde fijnheid 
geven. (LET OP: Doordat je de bonenmaler fijner laat malen zal hij nu tevens minder 

maalsel geven)) 
Is de doorlooptijd langer dan 27 seconden dan moet er grover worden 
gemalen 

(Je doet dit door de stel-schijf van de bonenmaler naar links te 
draaien. Maal 2 keer een dubbel shot en gooi deze weg, de 
bonenmaler zal vanaf nu maalsel met de nieuw ingestelde fijnheid 
geven. (LET OP: Doordat je de bonenmaler grover laat malen zal hij nu tevens meer 

maalsel geven)) 
Is de doorlooptijd tussen de 24 en 27 seconden, dan zit je goed 
Een kortere doorlooptijd resulteert in meer zure tonen, een langere  

doorlooptijd in meer bittere tonen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  
	  

	  
DOSERING AFSTELLEN 

 
Plaats je filterdrager op de weegschaal en TARE deze 
Doseer een dubbel shot in je filterdrager 
Weeg je filterdrager met inhoud 
Geeft de bonenmaler niet 19 gram gemalen koffie, pas dan de maal-tijd aan 

(Dit doe je door de ‘SET’ knop ingedrukt te houden. Toets vervolgens 
de ‘+’ knop in tot je in het menu ‘set time double shot’ ziet staan. Kies 
deze optie met de ‘SET’ knop. Verhoog de duur van het malen door de 
‘+’ knop in te drukken. Verlaag de duur van het malen door de ‘-‘ knop 
in te drukken. Bevestig met ‘SET’ knop. Druk op de ‘+’ knop tot er ‘EXIT’ 
in beeld staat. Bevestig met de ‘SET’ knop.) 
 
Nieuwere Ceado’s hebben software waardoor je nog iets makkelijker 
de dosering af kan stellen: 
 
(Dit doe je door de ‘dubbele shot’ knop ingedrukt te houden. Verhoog 
vervolgens de duur van het malen door de ‘+’ knop in te drukken. 
Verlaag de duur van het malen door de ‘-‘ knop in te drukken. Bevestig 
door de ‘SET’ knop ingedrukt te houden.) 
 
(LET OP: Als je te lang wacht tijdens het werken in het menu dan brengt de software 
je automatisch weer terug naar het begin scherm en zijn je aanpassingen dus niet 
opgeslagen.) 
 

	  


