Tips för användning
Allmänt
När Quooker - den kokande vattenkranen, installerats och vattnet hettats upp
första gången, ska allt kokande vatten tömmas ut en gång. Quooker ger alltid
kokande vatten när du trycker och vrider på vredet. Användaren måste alltid vara
försiktig på grund av det kokande vattnet. Använd ett underlag som tål minst
100°C. Om hela mängden kokande vatten används på en och samma gång tar
det 10 till 20 minuter beroende på typ av behållare innan vattnet återigen
uppnått samma temperatur.
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Barnsäkring på kranen (figur 1)
Kranen har en barnsäkring. Du måste trycka och vrida på kranen samtidigt.
Detta hindrar små barn från att själva starta kranen och utsätta sig för det kokande
vattnet.
Kranens utlopp är ställbart i höjdled (figur 2)
Kranen kan vridas och ställas in i höjdled. Du kan alltså ställa in kranen på precis
den höjd du önskar.
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Kranens silnät ska avkalkas (figur 3)
Beroende på vattnets hårdhet rekommenderar vi att kranens silnät avkalkas
regelbundet. Skruva loss silnätet och lägg det i ättika.
Inställning av varmvattentemperatur, endast Quooker COMBI (figur 4)
På Quooker COMBI ska frammatningstemperaturen på varmvattnet som går in
till den vanliga blandaren ställas in med en svart vridknapp på blandarventilen.
Vattnet kan ställas in på en temperatur mellan 50 och 65ºC.
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Kontrollampa (figur 5)
Kranen har en kontrollampa. När den lyser börjar behållaren värma upp vattnet.
Om Quooker inte används kommer lampan att tändas en kort tid, några gånger
per timme. Kontrollampan tänds också varje gång kokande vatten används.
Om kontrollampan blinkar tyder detta på ett fel. Quooker behållaren behöver då
startas om. Stäng av med brytaren och starta den igen. Om kontrollampan
fortsätter att blinka ska du kontrollera vattentillförseln och om det uppstått
något läckage. Om allt detta är som det ska vara men lampan fortsätter blinka
bör du kontakta Quooker Sverige AB.
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På/av-brytare (figur 6)
Quooker har en mycket låg strömförbrukning i viloläget. Kostnaden är cirka 30
öre per dygn. Apparaten bör dock stängas av om du lämnar hemmet under flera
dagar. Detta görs genom att trycka på Q-symbolen överst på behållaren, vilket är
själva på/av knappen (figur 6). När vattnet i behållaren har nått korrekt temperatur
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kommer Q-symbolen att lysa för att därefter sakta slockna igen. Vi rekommenderar dig att du tömmer behållaren på allt kokande vatten genom kranen, efter
att den har stått oanvänd mer än några dagar.
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Användning (figur 7+8)
Låt en halv kopp av det första vattnet (som inte kokar) rinna ut ur kranen innan
du t.ex. gör en kopp te. Vänta eventuellt några sekunder innan du lägger ner
tepåsen i vattnet. Vattnet ska inte bubbla. På detta sätt undviker du att skum
bildas på ytan. Kranen kan regleras uppåt eller nedåt så att den är så nära
koppen (figur 7), kannan (figur 8) eller liknande som möjligt för att undvika att
vattenstrålen blir för vid och kommer utanför öppningen.
HiTAC® vattenfilter
Det inbyggda HiTAC®-vattenfiltret förbättrar vattnets smak och tar bort ev. föroreningar. Eftersom det aktiva kolet arbetar med en temperatur på över 100°C
kommer filtret alltid att vara sterilt. Filtret dock bytas ut vart femte år. I områden
med hårt vatten kan det vara nödvändigt att byta filter oftare. Vid beställning av
ett nytt filter ska serienumret uppges. Detta finns baktill på Quooker-behållaren.
Garanti och service
Garanti gäller enligt svensk köplag. Vid eventuella problem ska kunden ta kontakt
med Quooker Sverige AB. Kontrollera följande först:
1. Proppskåp - kontrollera om en propp/säkring gått, och kontrollera att strömmen
är ansluten.
2. Kontrollera att vattentillförseln är OK samt att systemet inte läcker.
Ansvar
Quooker tillverkas med mycket höga kvalitets- och utvecklingskrav. Förutom
garantibestämmelserna tar Quooker Sverige AB och tillverkaren inget ansvar för
eventuella negativa följder p.g.a. användning av Quooker - den kokande vattenkranen.
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