Vervanging binnenwerk COMBI

Vervanging binnenwerk COMBI
1.	Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Zet de kokendwaterkraan open totdat het water koud is. Zet ook de koudwaterkraan open.
3.	Draai de kraan van de inlaatcombinatie dicht.
4.	Controleer of de druk van de Quooker af is door de kokendwaterkraan weer open te draaien.
Als het goed is komt hier nu geen water meer uit.
5.	Koppel het LED-snoertje los.
6.	Draai de wartel tussen de kraan en het reservoir los.
7.	Koppel de slangen van het reservoir los van het mengventiel.
- 	Neem het reservoir uit het keukenkastje en laat via de toevoerslang het water in de
gootsteen lopen.
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8.	Draai de inbusboutjes los en verwijder de bovenkap (stekkers lostrekken).
9.	Verwijder de schuimdelen, draai de moertjes los en verwijder het binnenwerk.
10.	Maak indien nodig de pakkingrand schoon met het bijgeleverde schuursponsje. Spoel
alleen de binnenketel uit met water (A) en probeer hierbij te voorkomen dat er water bij de
schroefdraadpennen blijft zitten (B). Maak de ketel droog. Monteer het nieuwe binnenwerk
en let daar bij op de stand van het Quooker logo t.o.v. de voorzijde van de rode ring
(zie afb. 9). Zet de moeren kruislings vast. Plaats de schuimdelen terug, monteer de bovenkap
en sluit het reservoir aan op de kokendwaterkraan met de nieuwe fiberring.
11.	Sluit de slangen van het reservoir aan op het mengventiel. Draai de inlaatcombinatie open
en controleer op lekkage. Schakel het reservoir in.
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De slangen van het reservoir hebben
knelkoppelingen en behoeven geen
fiberringen. Steek de stekker pas in het
stopcontact als de Quooker met water
is doorgespoeld, dit om droogkoken te
voorkomen. Er komt eerst zwart water
uit de kraan. Dit is koolstof uit het filter
(Norit). Zie afb. 11. Als de Quooker na
± 15 minuten op temperatuur is (de LED
op de kraan is dan uit), het reservoir
parallel

nogmaals doorspoelen totdat het
sputteren is opgehouden en de kraan
een blazende straal geeft.
Nadat het reservoir weer opgewarmd is,
is deze klaar voor gebruik. Draai, zo nu
en dan, het perlatorzeefje van de kraan los
om het te ontkalken in schoonmaakazijn
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of anti-kalk middel. Mocht je ondanks
deze handleiding nog vragen hebben
dan kun je contact opnemen via
het servicecontactformulier op
quooker.nl/servicecontactformulier
of bel 0180 420488.
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