SERVICEKIT

Udskiftning af indløbsslange i Combi-beholderen
1 Tag stikket ud af stikkontakten.
2 Lad vandet strømme ud af Quooker-hanen, indtil det er koldt.
3 Luk hanen på sikkerhedsventilen.
4 	Kontroller at trykket er taget af Quooker beholderen ved at åbne for Quookerhanen igen. Når trykket er taget af, kommer der ikke længere vand ud af hanen.
5 Tag stikket til kontrollampen ud af den røde kappe.
6 	Kobl slangerne fra (2x).
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7 	 Løsn unbrakoskruerne, og fjern kappen
(træk stikkene ud).
Fjern skumdelene, løsn møtrikkerne, og tag de indvendige dele ud.
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pakning og fiberringe

Fjern NTC føleren midlertidigt.   
Fjern det gamle filter og rengør dette.
Løsgør filteret ved hjælp af klemfjederen, og rengør området.
10 Udskift slange for vandtilførsel, og montér NTC føler igen.
11 	Rengør om nødvendigt beholderens kant med en grydesvamp.
12 	Skyl kun beholderens inderside med vand (A). Undgå, at der kommer vand på
gevindskruerne (B).
13 	Monter de indvendige dele og den hvide teflonpakning, og vær i den forbindelse
opmærksom på placeringen af Quooker-logoet i forhold til forsiden af den røde
ring. Fastspænd møtrikkerne over kors med let hånd (tilspænding 10 Nm/1,1 kgm).
Sæt skumdelene tilbage på plads, monter kappen, og tilslut beholderen med de
nye fiberringe. Åbn sikkerhedsventilen igen, kontroller for eventuel lækage, og
tænd for Quooker’en.
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Sæt først stikket i stikkontakten, når
Quooker’en er fyldt op med vand for
at undgå tørkogning.
Når Quooker’en er opvarmet efter ca.

Tlf.: +45 70 25 20 40

Fax: +45 70 25 20 41

e-mail: info@quooker.dk

www.quooker.dk
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10-20 minutter (lampen er slukket), er
den klar til brug.
Løsn perlatorsien i hanen med jævne
mellemrum og afkalk sien i eddike
eller et afkalkningsmiddel.
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afdeling på telefonnummer 70 25 20 40.
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QUOOKER SKANDINAVIEN A/S

Mesterlodden 42

DK-2820 Gentofte

Hvis du stadig har spørgsmål, når du
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