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Vervanging mengventiel COMBI+

1.  Schakel het reservoir uit door op de ‘Q’-knop bovenop de kap te drukken. Laat de stekker in 

het stopcontact.

2.   Open de kokendwaterkraan totdat het water koud is. Open ook de koudwaterkraan. 

- Sluit de hoofdkraan en de inlaatcombinatie. 

-  Open de koudwaterkraan en de warmwaterkraan totdat er geen water meer uit de kraan komt.

3.  Controleer of de druk van het Quooker-systeem af is door de kokendwaterkraan weer te 

openen. Als het goed is komt hier nu geen water meer uit. Open ook de koudwaterkraan en de 

warmwaterkraan om het resterende water uit het leidingsysteem te verwijderen. 

- Sluit de kokendwaterkraan en de mengkraan.
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4.  Koppel de slangen los van het defecte mengventiel. Koppel het defecte mengventiel los van de 

warmwaterleiding en verwijder de witte keerklep. Let op: er kan water uit de slangen stromen.

5.  Sluit het nieuwe mengventiel en de nieuwe keerklep aan op de warmwaterleiding.

6.  Sluit de warmwaterslang van de mengkraan aan op het nieuwe mengventiel. Gebruik het 

slangzeefje indien er geen rubberen pakking in de slang zit.

7.  Sluit de slang van het reservoir aan op het nieuwe mengventiel.

  Let op: deze slang heeft geen pakking nodig.

  - Draai de hoofdkraan open en controleer op lekkage. 

- Open de koudwaterkraan en de warmwaterkraan om het leidingsysteem te ontluchten. 

- Open de inlaatcombinatie. 

- Open de kokendwaterkraan om het systeem te ontluchten.

Let op

Wacht met inschakelen tot het reservoir 

met water is doorgespoeld, dit om 

droogkoken te voorkomen. Nadat hij 

weer opgewarmd is, is het Quooker-

systeem klaar voor gebruik. Draai 

zo nu en dan het perlatorzeefje van 

de kraan los om het te ontkalken in 

schoonmaakazijn of antikalkmiddel. 

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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Quooker Nederland B.V.   
Staalstraat 1   

2984 AJ Ridderkerk 
+31 (0)180 420488   

info@quooker.nl
www.quooker.nl


