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Welkom bij de Quooker-familie. Lees voor het 
installeren deze handleiding. We gaan ervan uit dat de 
gebruiker van deze handleiding beschikt over technische 
basiskennis. Mocht u na het lezen van deze handleiding 
nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen 
met de klantenservice van Quooker. Ons adres en 
telefoonnummer is vermeld op de achterkant van deze 
handleiding. Op onze website quooker.be kunt u deze 
handleiding ook vinden. 
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Het Quooker-systeem bestaat uit een 
vacuüm-geïsoleerd reservoir, dat onder 
een werkblad wordt aangesloten op de 
waterleiding en in verbinding staat met 
de Quooker-kraan. Uw Quooker-systeem 
kan worden uitgebreid met een Quooker 
CUBE en / of met accessoires, zoals een 
zeeppomp, en / of een ophangbeugel.

Installatie-restricties
Volg voor installatie altijd de 
voorgeschreven methode in deze 
handleiding. De Quooker-kraan moet 
volgens de ter plaatse geldende 
voorschriften worden aangesloten. Het is 
niet toegestaan het Quooker-systeem aan 
te sluiten op een omgekeerde-osmose-
installatie of een waterontharder met een 
pH-verlagende werking.

Veiligheid
De Quooker-kraan is te gebruiken door 
kinderen ouder dan acht jaar en personen 
met verminderde fysieke, sensorische of 
verstandelijke vermogens, maar alleen 
als zij worden begeleid of een instructie 
hebben gehad over veilig gebruik van het 
apparaat. Informeer personen die nog 
onbekend zijn met het Quooker-systeem, 
over veilig gebruik en de mogelijke gevaren 
verbonden aan het gebruik van de 
kokendwaterkraan.

Let op: foutief gebruik kan mogelijk leiden 
tot letsel of schade aan de gezondheid. 
Voorkom dat kinderen de kraan als 
speelgoed gebruiken en laat kinderen niet 
zonder toezicht het product schoonmaken 
of onderhouden. Houd de stekker buiten 
bereik van kleine kinderen.

Het Quooker-systeem is geschikt 
voor huishoudelijk gebruik en gebruik 
in vergelijkbare situaties zoals: 
personeelskeukens in winkels, kantoren, 
boerderijen en andere bedrijfsgebouwen, 
en door hotels, motels, bed & breakfasts en 
andere residentiële accommodaties.

Voorkom het morsen van water op de 
stekker. Alleen een gekwalificeerde 
monteur mag een defecte voedingsstekker 
vervangen. Laat voor het ontkoppelen 
het reservoir eerst afkoelen. Dit kunt u het 
snelst doen door het Quooker-reservoir 
uit te schakelen. Laat de stekker in het 
stopcontact zitten. Bedien vervolgens de 
kokendwaterkraan en sluit deze weer als 
het water koud is. Een uitgebreidere uitleg 
voor het ontkoppelen van het reservoir 
vindt u op pagina 17.

Ga naar quooker.be/downloads voor deze 
installatiehandleiding.

Praktische achtergondinformatie
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Quooker Nederland B.V., Staalstraat 1, 2984 AJ Ridderkerk (Nederland)  
verklaart hierbij op eigen verantwoordelijkheid dat de producten  
Quooker PRO3, COMBI en COMBI+ zijn gefabriceerd volgens  
de voorschriften in de volgende richtlijnen:

- 2014/35/EU Low Voltage Directive (LVD) 
- 2011/65/EU Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Directive 
- 2014/30/EU Electromagnetic Compatibility Directive (EMCD) 
- 2009/125/EC Ecodesign energy-related products Directive 
- 2014/68/EU Pressure Equipment Directive

En overeenkomstig de volgende normen zijn: 

General product safety household and similar electrical appliances
EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014 
EN 60335-2-15:2002 + AC:2005 + A1:2005 + AC:2006 + A2:2008 + A11:2012 
+ A11:2012/AC:2013 + EN 60335-2-15:2016 
EN 60335-2-21:2003 + A1:2005 + AC:2007 + A2:2008 + AC:2010 

Public exposure to electromagnetic fields (EMF)
EN 62233:2008 + AC:2008
 
Electromagnetic compatibility (EMC)
EN 55014-1:2017 + EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011 
EN 55014-2:2015 + EN 55014-2:1997 + AC:1997 + A1:2001 + A2:2008 
EN 61000-3-2:2014 
EN 61000-3-3:2013 

Restriction of hazardous substances
EN 50581:2012 

De Quooker COMBI en COMBI+ zijn daarnaast ook gefabriceerd volgens de 
voorschriften in de volgende norm:

Ecodesign water heaters 
Regulation (EU) 814/2013
 
Nederland, Ridderkerk, 1 februari 2022

Niels Peteri, directeur

Conformiteitsverklaring
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Kraan  Nordic single tap Fusion, Flex en Nordic mengkraan
Kraangat  32 mm 35 mm
Aanbevolen temp. mengwater n.v.t. 60 °C
Rozet leverbaar  ja ja

Reservoir  PRO3 COMBI COMBI+
Spanning  230 V 230 V 230 V
Vermogen*  1600 W 2200 W 2200 W
Inhoud  3 liter 7 liter 7 liter
Opwarmtijd*  10 minuten 20 minuten 20 minuten
Stand-by verbruik*  10 W 10 W 10 W
Reservoir hoogte  47 cm 50 cm 50 cm
Vereiste werkhoogte   54 cm  57 cm 57 cm 
Reservoir diameter  15 cm 20 cm 20 cm
Min. waterleidingdruk  200 kPa (2 bar) 200 kPa (2 bar) 200 kPa (2 bar)
Max. waterleidingdruk  600 kPa (6 bar) 600 kPa (6 bar) 600 kPa (6 bar)
Max. werkdruk  800 kPa (8 bar) 800 kPa (8 bar) 800 kPa (8 bar)
Ophangbeugel leverbaar ja ja ja
Waterafsluiter  elektrisch
HiTAC®-waterfilter  High Temperature Activated Carbon
Beveiliging  - maximaal temperatuur
    - overdrukventiel 800 kPa (8 bar)

Energielabel van de Quooker COMBI en COMBI+
Opgegeven capaciteitsprofiel  XXS
Energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming  A
Energie-efficiëntie van waterverwarming 36%
Jaarlijks verbruik*   511 kWh/annum
Warmwatertemp.inst. van waterverwarmingstoestel 40 - 60 °C
 

*Deze waarden zijn gemiddelden.

Volgens Europese wet- en regelgeving omtrent de energie-efficiëntie van huishoudelijke warmwatertoestellen, 
dragen het COMBI en COMBI+ reservoir een A-label. PRO3 reservoirs leveren alleen kokend water. De EU heeft geen 
energielabelrichtlijn opgesteld voor kiokendwaterreservoirs. Deze reservoirs zijn echter net zo zuinig.

Technische specificaties
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* kunststof driehoek

*  hoefijzervormig  
klemdeel

* aantrekmoer

* twee slangzeefjes

†*   passtuk en  
rubber pakking

twee schroeven

messing schroefring

stalen ring

fiberring

centreerring

* koud- en warmwaterslang

Inhoud van de verpakking

Fusion

kunststof driehoek

hoefijzervormig  
klemdeel

aantrekmoer

fiberring

twee slangzeefjes

Nordic single tap

koud- en warmwaterslang

Zoek uw kraan.

(indien Twintaps)
Nordic mengkraan

Flex

ontgrendelsleutel

kunststof driehoek

schroefring

stalen ring

twee slangzeefjes

fiberring

twee schroeven

koppelstuk

koud- en warmwaterslang

mengwaterslang

*  Nordic mengkraan-onderdelen
† niet van toepassing bij de finishes roestvrij staal en zwart
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PRO3 COMBI COMBI+

verloopringkeerklep

verloopsok

reduceerventiel

vijf slangzeefjesdrie slangzeefjes

fiberringfiberring

T-stukT-stuk

hoekstopkranen met filterhoekstopkraan met filter

mengventiel 
incl. 
keerklep

mengventiel

Inhoud van de verpakking Zoek uw reservoir.

inlaatventiel

fiberringen

hoekstopkraan 
met filter
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Twintaps of Nordic single tap
met de PRO3 (p. 10)

Twintaps of Nordic single tap
met de COMBI (p. 12)

Twintaps of Nordic single tap
met de COMBI+ (p. 14)

Fusion met de PRO3  
 (p. 16)

Fusion met de COMBI 
(p. 18)

Fusion met de COMBI+  
(p. 20)

Flex met de PRO3  
(p. 22)

Flex met de COMBI  
(p. 24)

Flex met de COMBI+  
(p. 26)

FlexFusionTwintaps of Nordic single tap

PRO3 COMBI  COMBI+

De gehele installatie in één oogopslag

Selecteer uw combinatie om de installatie van uw volledige systeem weer te geven.
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De Nordic Twintaps bestaan uit een mengkraan en een 
kokendwaterkraan. Mocht u enkel een kokendwaterkraan 
willen aansluiten, sla dan de stappen van de mengkraan 
over. De namen van de onderdelen zijn ook te vinden bij de 
inhoud van de verpakking (p. 7).

Installatie Nordic mengkraan (Twintaps)
-  Gebruik in het geval van een kraangat groter dan 

35 mm een daarvoor geschikte en bij Quooker 
verkrijgbare rozet.

-  Vervang, alleen als er sprake is van een kraangat 
van 32 mm in het aanrechtblad, het zwarte kunststof 
passtuk onderaan de kraan door de rubber pakking. 

-  Draai de meegeleverde koud- en warmwaterslang in de 
onderkant van de mengkraan. Draai vast met sleutel 10. 

- Steek de kraan door het kraangat (aangeraden:  
 Ø 35 mm) in het aanrechtblad.
-  Doe de kunststof driehoek (alleen nodig bij een 

roestvrijstaal of dun aanrechtblad van < 10 mm).  
en het hoefijzervormig klemdeel om de slangen. 

-  Draai de moer op de schroefdraad onderaan de kraan. 
Draai handvast. 

-  Draai het logo op de kraan naar de gebruiker toe.
-  Trek de moer aan met dopsleutel 12. 

Installatie Nordic single tap (kokendwaterkraan)
-  Doe, alleen als er sprake is van een kraangat van 

35 mm of groter in het aanrechtblad, de meegeleverde 
centreerring om de onderkant van de kraan. 

-  Steek de kraan door het kraangat (aangeraden: 
Ø 32 mm) in het aanrechtblad. 

-  Doe eerst de stalen ring en vervolgens de messingring 
om de schroefdraad onderaan de kraan. Draai 
handvast. 

-  Draai de schroeven losjes in de messingring, maar draai 
ze nog niet vast.

-  Draai het logo op de kraan naar de gebruiker toe.
-  Draai de schroeven vast.

PRO3

Zet de hoofdkraan of hoekstopkranen dicht en monteer 
indien nodig de meegeleverde hoekstopkraan. Volg 
hierna de 7 stappen uit het installatieoverzicht hiernaast. 
De namen van de onderdelen zijn ook te vinden bij de 
inhoud van de verpakking (p. 8). Alleen de stap met de 
rode achtergrond heeft een extra uitleg:
-  Bij stap 5, gebruik sleutel 12 en 14 om de 

kokendwaterslang goed vast te draaien op  
het reservoir. 

Installatie klaar? Volg dan de volgende stappen:
-  Open de kokendwaterkraan (druk-druk-draai) en laat 

deze open staan.
-  Draai de hoekstopkranen open en controleer 
 op lekkages. 
-  Laat het reservoir doorspoelen. Eerst zal er zwart water 

uitstromen, dit is actieve koolstof uit het filter en is 
onschadelijk. Wacht tot het water helder is, zet dan de 
kokendwaterkraan uit.

-  Zet het reservoir aan met de Q-knop bovenop het 
reservoir.

-  Wacht 10 minuten tot het systeem is opgewarmd, de 
LED-ring op de kraan gaat dan uit. 

Het Quooker-systeem is nu klaar voor gebruik.

Twintaps of Nordic single tap

Extra benodigdheden: waterpomptang, sleutel 12, 14, 19, 22 en 24.

Extra benodigdheden: kruiskopschroevendraaier,  
pijp- of dopsleutel 12, sleutel 10.
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* n.v.t. bij roestvrij staal en zwart
* Nordic mengkraan

kraangat Ø 35 mm

verstelbaar tot 25 cm 
onder het aanrechtblad

Nordic single tap
kraangat Ø 32 mm

11
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De Nordic Twintaps bestaan uit een mengkraan en een 
kokendwaterkraan. Mocht u enkel een kokendwaterkraan 
willen aansluiten, sla dan de stappen van de mengkraan 
over. De namen van de onderdelen zijn ook te vinden bij de 
inhoud van de verpakking (p. 7).

Installatie Nordic mengkraan (Twintaps)
-  Gebruik in het geval van een kraangat groter dan 

35 mm een daarvoor geschikte en bij Quooker 
verkrijgbare rozet.

-  Vervang, alleen als er sprake is van een kraangat 
van 32 mm in het aanrechtblad, het zwarte kunststof 
passtuk onderaan de kraan door de rubber pakking. 

-  Draai de meegeleverde koud- en warmwaterslang in de 
onderkant van de mengkraan. Draai vast met sleutel 10. 

- Steek de kraan door het kraangat (aangeraden:  
 Ø 35 mm) in het aanrechtblad.
-  Doe de kunststof driehoek (alleen nodig bij een 

roestvrijstaal of dun aanrechtblad van < 10 mm).  
en het hoefijzervormig klemdeel om de slangen. 

-  Draai de moer op de schroefdraad onderaan de kraan. 
Draai handvast. 

-  Draai het logo op de kraan naar de gebruiker toe.
-  Trek de moer aan met dopsleutel 12. 

Installatie Nordic single tap (kokendwaterkraan)
-  Doe, alleen als er sprake is van een kraangat van 

35 mm of groter in het aanrechtblad, de meegeleverde 
centreerring om de onderkant van de kraan. 

-  Steek de kraan door het kraangat (aangeraden: 
Ø 32 mm) in het aanrechtblad. 

-  Doe eerst de stalen ring en vervolgens de messingring 
om de schroefdraad onderaan de kraan. Draai 
handvast. 

-  Draai de schroeven losjes in de messingring, maar draai 
ze nog niet vast.

-  Draai het logo op de kraan naar de gebruiker toe.
-  Draai de schroeven vast.

COMBI

Twintaps of Nordic single tap

Extra benodigdheden: kruiskopschroevendraaier,  
pijp- of dopsleutel 12, sleutel 10.

Zet de hoofdkraan of hoekstopkraan dicht en monteer 
indien nodig de meegeleverde hoekstopkraan. Volg hierna 
de 10 stappen uit het installatieoverzicht hiernaast. De 
namen van de onderdelen zijn ook te vinden bij de inhoud 
van de verpakking (p. 8). Alleen de stappen met een rode 
achtergrond hebben extra uitleg:
- Bij stap 3, zorg ervoor dat de instelknop van het  
 mengventiel bereikbaar blijft. Met de knop kunt   
 u de temperatuur van het warme water instellen   
 (tussen 40 ⁰C en 60 ⁰C). 

- Bij stap 5, 6 en 7 zijn de aansluitingen voorzien   
 van knelkoppelingen, er hoeft dus geen pakking  
 tussen. 
- Bij stap 8, gebruik sleutel 12 en 14 om de   
 kokendwaterslang goed vast te draaien op het   
 reservoir. 

Installatie klaar? Volg dan de volgende stappen:
- Open de kokendwaterkraan (druk-druk-draai) en  
 laat deze open staan.
- Draai de hoekstopkraan open en controleer op   
 lekkages. 
- Laat het reservoir doorspoelen. Eerst zal er zwart  
 water uitstromen, dit is actieve koolstof uit het 
 filter en is onschadelijk. Wacht tot het water   
 helder is, zet dan de kokendwaterkraan uit.
- Zet het reservoir aan met de Q-knop bovenop   
 het reservoir.
- Wacht 20 minuten tot het systeem is opgewarmd, 
 de LED-ring op de kraan gaat dan uit. 

Het Quooker-systeem is nu klaar voor gebruik.

Extra benodigdheden: waterpomptang, sleutel 12, 14, 17, 19,
22 en 24.
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* n.v.t. bij roestvrij staal en zwart
* Nordic mengkraan

kraangat Ø 35 mm

verstelbaar tot 25 cm 
onder het aanrechtblad

Nordic single tap
kraangat Ø 32 mm
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De Nordic Twintaps bestaan uit een mengkraan en een 
kokendwaterkraan. Mocht u enkel een kokendwaterkraan 
willen aansluiten, sla dan de stappen van de mengkraan 
over. De namen van de onderdelen zijn ook te vinden bij de 
inhoud van de verpakking (p. 7).

Installatie Nordic mengkraan (Twintaps)
-  Gebruik in het geval van een kraangat groter dan 

35 mm een daarvoor geschikte en bij Quooker 
verkrijgbare rozet.

-  Vervang, alleen als er sprake is van een kraangat 
van 32 mm in het aanrechtblad, het zwarte kunststof 
passtuk onderaan de kraan door de rubber pakking. 

-  Draai de meegeleverde koud- en warmwaterslang in de 
onderkant van de mengkraan. Draai vast met sleutel 10. 

- Steek de kraan door het kraangat (aangeraden:  
 Ø 35 mm) in het aanrechtblad.
-  Doe de kunststof driehoek (alleen nodig bij een 

roestvrijstaal of dun aanrechtblad van < 10 mm).  
en het hoefijzervormig klemdeel om de slangen. 

-  Draai de moer op de schroefdraad onderaan de kraan. 
Draai handvast. 

-  Draai het logo op de kraan naar de gebruiker toe.
-  Trek de moer aan met dopsleutel 12. 

Installatie Nordic single tap (kokendwaterkraan)
-  Doe, alleen als er sprake is van een kraangat van 

35 mm of groter in het aanrechtblad, de meegeleverde 
centreerring om de onderkant van de kraan. 

-  Steek de kraan door het kraangat (aangeraden: 
Ø 32 mm) in het aanrechtblad. 

-  Doe eerst de stalen ring en vervolgens de messingring 
om de schroefdraad onderaan de kraan. Draai 
handvast. 

-  Draai de schroeven losjes in de messingring, maar draai 
ze nog niet vast.

-  Draai het logo op de kraan naar de gebruiker toe.
-  Draai de schroeven vast.

COMBI+

Twintaps of Nordic single tap

Extra benodigdheden: kruiskopschroevendraaier,  
pijp- of dopsleutel 12, sleutel 10.

Zet de hoofdkraan of hoekstopkranen dicht en monteer 
indien nodig de meegeleverde hoekstopkraan. Volg hierna 
de 12 stappen uit het installatieoverzicht hiernaast. De 
namen van de onderdelen zijn ook te vinden bij de inhoud 
van de verpakking (p. 8). Alleen de stappen met een rode 
achtergrond hebben extra uitleg:

-  Bij stap 6, zorg ervoor dat de instelknop van het 
mengventiel bereikbaar blijft. Met de knop kunt u de 
temperatuur van het warme water instellen (tussen 
40 ⁰C en 60 ⁰C).

 - Bij stap 7 en 9 zijn de aansluitingen voorzien van  
 knelkoppelingen, er hoeft dus geen pakking   
 tussen. 
- Bij stap 10, gebruik sleutel 12 en 14 om de 
 kokendwaterslang goed vast te draaien op het 
 reservoir. 

Installatie klaar? Volg dan de volgende stappen:
- Open de kokendwaterkraan (druk-druk-draai) en  
 laat deze open staan.
-  Draai de hoekstopkranen open en controleer op 

lekkages. 
- Laat het reservoir doorspoelen. Eerst zal er zwart  
 water uitstromen, dit is actieve koolstof uit het 
 filter en is onschadelijk. Wacht tot het water 
 helder is, zet dan de kokendwaterkraan uit.
- Zet het reservoir aan met de Q-knop bovenop   
 het reservoir.
- Wacht 20 minuten tot het systeem is opgewarmd,
 de LED-ring op de kraan gaat dan uit. 

Het Quooker-systeem is nu klaar voor gebruik.

Extra benodigdheden: waterpomptang, sleutel 12, 14, 17, 19, 
22 en 24. 
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* n.v.t. bij roestvrij staal en zwart
* Nordic mengkraan

kraangat Ø 35 mm

verstelbaar tot 25 cm 
onder het aanrechtblad

Nordic single tap
kraangat Ø 32 mm
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PRO3

Fusion

Extra benodigdheden: pijp- of dopsleutel 12, sleutel 10.

Volg onderstaande stappen om de Fusion aan  
te sluiten. De namen van de onderdelen zijn ook  
te vinden bij de inhoud van de verpakking (p. 7).

-  Draai de meegeleverde koud- en warmwater-slang in 
de onderkant van de Fusion. Draai vast met sleutel 10. 

-  Steek de kraan door het kraangat (Ø 35 mm)  
in het aanrechtblad. 

-  Doe de kunststof driehoek (alleen nodig bij  
een roestvrijstaal of dun aanrechtblad van < 10 mm)  
en het hoefijzervormig klemdeel om de slangen. 

-  Doe de moer op de schroefdraad onderaan  
de kraan. Draai handvast. 

- Draai het logo op de kraan naar de gebruiker toe. 
-  Trek de moer aan met dop- of pijpsleutel 12.

Zet de hoofdkraan of hoekstopkranen dicht en monteer 
indien nodig de meegeleverde hoekstopkraan. Volg 
hierna de 7 stappen uit het installatieoverzicht hiernaast. 
De namen van de onderdelen zijn ook te vinden bij de 
inhoud van de verpakking (p. 8). Alleen de stap met de 
rode achtergrond heeft een extra uitleg:
-  Bij stap 5, gebruik sleutel 12 en 14 om de 

kokendwaterslang goed vast te draaien op  
het reservoir. 

Installatie klaar? Volg dan de volgende stappen:
-  Open de kokendwaterkraan (druk-druk-draai) en laat 

deze open staan.
-  Draai de hoekstopkranen open en controleer 
 op lekkages. 
-  Laat het reservoir doorspoelen. Eerst zal er zwart water 

uitstromen, dit is actieve koolstof uit het filter en is 
onschadelijk. Wacht tot het water helder is, zet dan de 
kokendwaterkraan uit.

-  Zet het reservoir aan met de Q-knop bovenop het 
reservoir.

-  Wacht 10 minuten tot het systeem is opgewarmd, de 
LED-ring op de kraan gaat dan uit. 

Het Quooker-systeem is nu klaar voor gebruik.

Extra benodigdheden: waterpomptang, sleutel 12, 14, 19, 22 en 24.
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Zet de hoofdkraan of hoekstopkraan dicht en monteer 
indien nodig de meegeleverde hoekstopkraan. Volg hierna 
de 10 stappen uit het installatieoverzicht hiernaast. De 
namen van de onderdelen zijn ook te vinden bij de inhoud 
van de verpakking (p. 8). Alleen de stappen met een rode 
achtergrond hebben extra uitleg:
- Bij stap 3, zorg ervoor dat de instelknop van het  
 mengventiel bereikbaar blijft. Met de knop kunt   
 u de temperatuur van het warme water instellen   
 (tussen 40 ⁰C en 60 ⁰C). 

- Bij stap 5, 6 en 7 zijn de aansluitingen voorzien   
 van knelkoppelingen, er hoeft dus geen pakking  
 tussen. 
- Bij stap 8, gebruik sleutel 12 en 14 om de   
 kokendwaterslang goed vast te draaien op het   
 reservoir. 

Installatie klaar? Volg dan de volgende stappen:
- Open de kokendwaterkraan (druk-druk-draai) en  
 laat deze open staan.
- Draai de hoekstopkraan open en controleer op   
 lekkages. 
- Laat het reservoir doorspoelen. Eerst zal er zwart  
 water uitstromen, dit is actieve koolstof uit het 
 filter en is onschadelijk. Wacht tot het water   
 helder is, zet dan de kokendwaterkraan uit.
- Zet het reservoir aan met de Q-knop bovenop   
 het reservoir.
- Wacht 20 minuten tot het systeem is opgewarmd, 
 de LED-ring op de kraan gaat dan uit. 

Het Quooker-systeem is nu klaar voor gebruik.

COMBI

Fusion

Extra benodigdheden: waterpomptang, sleutel 12, 14, 17, 19,
22 en 24.

Extra benodigdheden: pijp- of dopsleutel 12, sleutel 10.

Volg onderstaande stappen om de Fusion aan  
te sluiten. De namen van de onderdelen zijn ook  
te vinden bij de inhoud van de verpakking (p. 7).

-  Draai de meegeleverde koud- en warmwater-slang in 
de onderkant van de Fusion. Draai vast met sleutel 10. 

-  Steek de kraan door het kraangat (Ø 35 mm)  
in het aanrechtblad. 

-  Doe de kunststof driehoek (alleen nodig bij  
een roestvrijstaal of dun aanrechtblad van < 10 mm)  
en het hoefijzervormig klemdeel om de slangen. 

-  Doe de moer op de schroefdraad onderaan  
de kraan. Draai handvast. 

- Draai het logo op de kraan naar de gebruiker toe. 
-  Trek de moer aan met dop- of pijpsleutel 12.
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COMBI+

Fusion

Extra benodigdheden: pijp- of dopsleutel 12, sleutel 10.

Volg onderstaande stappen om de Fusion aan  
te sluiten. De namen van de onderdelen zijn ook  
te vinden bij de inhoud van de verpakking (p. 7).

-  Draai de meegeleverde koud- en warmwater-slang in 
de onderkant van de Fusion. Draai vast met sleutel 10. 

-  Steek de kraan door het kraangat (Ø 35 mm)  
in het aanrechtblad. 

-  Doe de kunststof driehoek (alleen nodig bij  
een roestvrijstaal of dun aanrechtblad van < 10 mm)  
en het hoefijzervormig klemdeel om de slangen. 

-  Doe de moer op de schroefdraad onderaan  
de kraan. Draai handvast. 

- Draai het logo op de kraan naar de gebruiker toe. 
-  Trek de moer aan met dop- of pijpsleutel 12.

Zet de hoofdkraan of hoekstopkranen dicht en monteer 
indien nodig de meegeleverde hoekstopkraan. Volg hierna 
de 12 stappen uit het installatieoverzicht hiernaast. De 
namen van de onderdelen zijn ook te vinden bij de inhoud 
van de verpakking (p. 8). Alleen de stappen met een rode 
achtergrond hebben extra uitleg:

-  Bij stap 6, zorg ervoor dat de instelknop van het 
mengventiel bereikbaar blijft. Met de knop kunt u de 
temperatuur van het warme water instellen (tussen 
40 ⁰C en 60 ⁰C).

 - Bij stap 7 en 9 zijn de aansluitingen voorzien van  
 knelkoppelingen, er hoeft dus geen pakking   
 tussen. 
- Bij stap 10, gebruik sleutel 12 en 14 om de 
 kokendwaterslang goed vast te draaien op het 
 reservoir. 

Installatie klaar? Volg dan de volgende stappen:
- Open de kokendwaterkraan (druk-druk-draai) en  
 laat deze open staan.
-  Draai de hoekstopkranen open en controleer op 

lekkages. 
- Laat het reservoir doorspoelen. Eerst zal er zwart  
 water uitstromen, dit is actieve koolstof uit het 
 filter en is onschadelijk. Wacht tot het water 
 helder is, zet dan de kokendwaterkraan uit.
- Zet het reservoir aan met de Q-knop bovenop   
 het reservoir.
- Wacht 20 minuten tot het systeem is opgewarmd,
 de LED-ring op de kraan gaat dan uit. 

Het Quooker-systeem is nu klaar voor gebruik.

Extra benodigdheden: waterpomptang, sleutel 12, 14, 17, 19, 
22 en 24. 
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PRO3

Volg onderstaande stappen om de Flex aan  
te sluiten. De namen van de onderdelen zijn ook  
te vinden bij de inhoud van de verpakking (p. 7).

-  Draai de meegeleverde koud- en warmwater-slang op 
de kraanpijpjes aan de onderkant  
van de Flex. Draai vast met sleutel 10.

-  Draai de meegeleverde zwarte mengwaterslang op het 
overgebleven kraanpijpje aan de onderkant van de Flex. 
Draai vast met sleutel 12.

-  Buig de kraanpijpjes voorzichtig samen en steek de 
kraan door het kraangat (Ø 35 mm) in het aanrechtblad.  
Tip: als de kraan moeilijk door het kraangat wil, trek dan 
de uittrekslang voorzichtig uit de uitloop totdat deze 
net nog aan de onderkant van de schroefdraad van de 
kraan uitsteekt. Trek de uittrekslang niet te ver uit de 
uitloop. Gebeurt  
dit wel, druk dan de slang met een draaiende be-
weging weer terug. Dit kost een aantal pogingen.

-  Doe de kunststof driehoek (alleen nodig bij een 

roestvrijstaal of dun aanrechtblad van < 10 mm), de 
stalen ring en dan de schroefring om de onderkant van 
de kraan en draai vast.

-  Draai de schroefjes in de schroefring en draai  
ze losjes aan. 

- Zet het logo op de kraan recht naar voren. 
-  Draai de schroefjes nu strak aan met een 

schroevendraaier. 
-  Klik de beiden zwarte slangen nu in het koppel-stuk 

zoals hiernaast is weergegeven. De slangen zitten pas 
vast zodra er geen messing meer  
te zien is op de slangaansluitingen. 

Koppelstuk losmaken: Indien nodig kan het 
koppelstuk worden losgemaakt met de meegeleverde 
ontgrendelsleutel. Druk de ontgrendelsleutel plat op het 
koppelstuk om deze tegen te houden. Hierdoor is de slang 
uit te trekken.

Flex

Extra benodigdheden: kruiskopschroevendraaier, sleutel 10 en 12.

Zet de hoofdkraan of hoekstopkranen dicht en monteer 
indien nodig de meegeleverde hoekstopkraan. Volg 
hierna de 7 stappen uit het installatieoverzicht hiernaast. 
De namen van de onderdelen zijn ook te vinden bij de 
inhoud van de verpakking (p. 8). Alleen de stap met de 
rode achtergrond heeft een extra uitleg:
-  Bij stap 5, gebruik sleutel 12 en 14 om de 

kokendwaterslang goed vast te draaien op  
het reservoir. 

Installatie klaar? Volg dan de volgende stappen:
-  Open de kokendwaterkraan (druk-druk-draai) en laat 

deze open staan.
-  Draai de hoekstopkranen open en controleer 
 op lekkages. 
-  Laat het reservoir doorspoelen. Eerst zal er zwart water 

uitstromen, dit is actieve koolstof uit het filter en is 
onschadelijk. Wacht tot het water helder is, zet dan de 
kokendwaterkraan uit.

-  Zet het reservoir aan met de Q-knop bovenop het 
reservoir.

-  Wacht 10 minuten tot het systeem is opgewarmd, de 
LED-ring op de kraan gaat dan uit. 

Het Quooker-systeem is nu klaar voor gebruik.

Extra benodigdheden: waterpomptang, sleutel 12, 14, 19, 22 en 24.
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COMBI

Volg onderstaande stappen om de Flex aan  
te sluiten. De namen van de onderdelen zijn ook  
te vinden bij de inhoud van de verpakking (p. 7).

-  Draai de meegeleverde koud- en warmwater-slang op 
de kraanpijpjes aan de onderkant  
van de Flex. Draai vast met sleutel 10.

-  Draai de meegeleverde zwarte mengwaterslang op het 
overgebleven kraanpijpje aan de onderkant van de Flex. 
Draai vast met sleutel 12.

-  Buig de kraanpijpjes voorzichtig samen en steek de 
kraan door het kraangat (Ø 35 mm) in het aanrechtblad.  
Tip: als de kraan moeilijk door het kraangat wil, trek dan 
de uittrekslang voorzichtig uit de uitloop totdat deze 
net nog aan de onderkant van de schroefdraad van de 
kraan uitsteekt. Trek de uittrekslang niet te ver uit de 
uitloop. Gebeurt  
dit wel, druk dan de slang met een draaiende be-
weging weer terug. Dit kost een aantal pogingen.

-  Doe de kunststof driehoek (alleen nodig bij een 

roestvrijstaal of dun aanrechtblad van < 10 mm), de 
stalen ring en dan de schroefring om de onderkant van 
de kraan en draai vast.

-  Draai de schroefjes in de schroefring en draai  
ze losjes aan. 

- Zet het logo op de kraan recht naar voren. 
-  Draai de schroefjes nu strak aan met een 

schroevendraaier. 
-  Klik de beiden zwarte slangen nu in het koppel-stuk 

zoals hiernaast is weergegeven. De slangen zitten pas 
vast zodra er geen messing meer  
te zien is op de slangaansluitingen. 

Koppelstuk losmaken: Indien nodig kan het 
koppelstuk worden losgemaakt met de meegeleverde 
ontgrendelsleutel. Druk de ontgrendelsleutel plat op het 
koppelstuk om deze tegen te houden. Hierdoor is de slang 
uit te trekken.

Flex

Extra benodigdheden: kruiskopschroevendraaier, sleutel 10 en 12.

Zet de hoofdkraan of hoekstopkraan dicht en monteer 
indien nodig de meegeleverde hoekstopkraan. Volg hierna 
de 10 stappen uit het installatieoverzicht hiernaast. De 
namen van de onderdelen zijn ook te vinden bij de inhoud 
van de verpakking (p. 8). Alleen de stappen met een rode 
achtergrond hebben extra uitleg:
- Bij stap 3, zorg ervoor dat de instelknop van het  
 mengventiel bereikbaar blijft. Met de knop kunt   
 u de temperatuur van het warme water instellen   
 (tussen 40 ⁰C en 60 ⁰C). 

- Bij stap 5, 6 en 7 zijn de aansluitingen voorzien   
 van knelkoppelingen, er hoeft dus geen pakking  
 tussen. 
- Bij stap 8, gebruik sleutel 12 en 14 om de   
 kokendwaterslang goed vast te draaien op het   
 reservoir. 

Installatie klaar? Volg dan de volgende stappen:
- Open de kokendwaterkraan (druk-druk-draai) en  
 laat deze open staan.
- Draai de hoekstopkraan open en controleer op   
 lekkages. 
- Laat het reservoir doorspoelen. Eerst zal er zwart  
 water uitstromen, dit is actieve koolstof uit het 
 filter en is onschadelijk. Wacht tot het water   
 helder is, zet dan de kokendwaterkraan uit.
- Zet het reservoir aan met de Q-knop bovenop   
 het reservoir.
- Wacht 20 minuten tot het systeem is opgewarmd, 
 de LED-ring op de kraan gaat dan uit. 

Het Quooker-systeem is nu klaar voor gebruik.

Extra benodigdheden: waterpomptang, sleutel 12, 14, 17, 19,
22 en 24.
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COMBI+

Zet de hoofdkraan of hoekstopkranen dicht en monteer 
indien nodig de meegeleverde hoekstopkraan. Volg hierna 
de 12 stappen uit het installatieoverzicht hiernaast. De 
namen van de onderdelen zijn ook te vinden bij de inhoud 
van de verpakking (p. 8). Alleen de stappen met een rode 
achtergrond hebben extra uitleg:

-  Bij stap 6, zorg ervoor dat de instelknop van het 
mengventiel bereikbaar blijft. Met de knop kunt u de 
temperatuur van het warme water instellen (tussen 
40 ⁰C en 60 ⁰C).

 - Bij stap 7 en 9 zijn de aansluitingen voorzien van  
 knelkoppelingen, er hoeft dus geen pakking   
 tussen. 
- Bij stap 10, gebruik sleutel 12 en 14 om de 
 kokendwaterslang goed vast te draaien op het 
 reservoir. 

Installatie klaar? Volg dan de volgende stappen:
- Open de kokendwaterkraan (druk-druk-draai) en  
 laat deze open staan.
-  Draai de hoekstopkranen open en controleer op 

lekkages. 
- Laat het reservoir doorspoelen. Eerst zal er zwart  
 water uitstromen, dit is actieve koolstof uit het 
 filter en is onschadelijk. Wacht tot het water 
 helder is, zet dan de kokendwaterkraan uit.
- Zet het reservoir aan met de Q-knop bovenop   
 het reservoir.
- Wacht 20 minuten tot het systeem is opgewarmd,
 de LED-ring op de kraan gaat dan uit. 

Het Quooker-systeem is nu klaar voor gebruik.

Volg onderstaande stappen om de Flex aan  
te sluiten. De namen van de onderdelen zijn ook  
te vinden bij de inhoud van de verpakking (p. 7).

-  Draai de meegeleverde koud- en warmwater-slang op 
de kraanpijpjes aan de onderkant  
van de Flex. Draai vast met sleutel 10.

-  Draai de meegeleverde zwarte mengwaterslang op het 
overgebleven kraanpijpje aan de onderkant van de Flex. 
Draai vast met sleutel 12.

-  Buig de kraanpijpjes voorzichtig samen en steek de 
kraan door het kraangat (Ø 35 mm) in het aanrechtblad.  
Tip: als de kraan moeilijk door het kraangat wil, trek dan 
de uittrekslang voorzichtig uit de uitloop totdat deze 
net nog aan de onderkant van de schroefdraad van de 
kraan uitsteekt. Trek de uittrekslang niet te ver uit de 
uitloop. Gebeurt  
dit wel, druk dan de slang met een draaiende be-
weging weer terug. Dit kost een aantal pogingen.

-  Doe de kunststof driehoek (alleen nodig bij een 

roestvrijstaal of dun aanrechtblad van < 10 mm), de 
stalen ring en dan de schroefring om de onderkant van 
de kraan en draai vast.

-  Draai de schroefjes in de schroefring en draai  
ze losjes aan. 

- Zet het logo op de kraan recht naar voren. 
-  Draai de schroefjes nu strak aan met een 

schroevendraaier. 
-  Klik de beiden zwarte slangen nu in het koppel-stuk 

zoals hiernaast is weergegeven. De slangen zitten pas 
vast zodra er geen messing meer  
te zien is op de slangaansluitingen. 

Koppelstuk losmaken: Indien nodig kan het 
koppelstuk worden losgemaakt met de meegeleverde 
ontgrendelsleutel. Druk de ontgrendelsleutel plat op het 
koppelstuk om deze tegen te houden. Hierdoor is de slang 
uit te trekken.

Flex

Extra benodigdheden: waterpomptang, sleutel 12, 14, 17, 19, 
22 en 24. 

Extra benodigdheden: kruiskopschroevendraaier, sleutel 10 en 12.
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Onderhoud en service

Kraan schoonmaken 
Hieronder staat per type finish beschreven hoe de  
Quooker-kraan het beste kan worden schoongemaakt.  
Na het schoonmaken kan de kraan gedroogd worden met 
een niet-krassende doek of microvezeldoek. Dit zorgt  
voor een mooi schoon en streeploos resultaat. 

Bij kranen met een chroom, roestvrij staal, gouden of  
zwarte finish kan de kraan worden schoongemaakt 
met glasreiniger en een licht vochtige doek. Spuit de 
glasreiniger op de doek (niet direct op de kraan) om 
interne beschadigingen te voorkomen. Spoel hierna de 
schoonmaakdoek goed uit met warm water en knijp hem 
even uit. Verwijder dan met deze doek het reinigingsmiddel 
van de kraan en droog de kraan na met een zachte doek. 
Bij voorkeur een microvezeldoek. 

Let op: gebruik bij de zwarte kranen en accessoires géén 
schoonmaakmiddelen met een koolstofverbinding (zoals 
isopropanol, alcohol, ethanol, etc.), tenzij sterk verdund  
zoals glasreiniger. 

In het geval van een messing patina of nikkel finish  
kan de kraan het beste worden schoongemaakt met 
warm water en een microvezeldoek. Gebruik geen 
schoonmaakmiddelen. Behandel de kraan eens per  
3 tot 6 maanden met bijenwas. 

Let op: schoonmaakmiddelen zoals een afwasborstel, 
schuurspons, allesreiniger, antikalk en zure middelen 
of oplosmiddelen kunnen de kraan intern en extern 
beschadigen.

Kraanzeef reinigen
Als de straal minder regelmatig is en / of spettert, kunt u  
het kraanzeefje reinigen door het kort in schoonmaakazijn  
onder te dompelen. 

Reservoir onderhouden
Door de hoge temperatuur kan kalk zich opbouwen in  
het reservoir. Dit kunt u verwijderen met de serviceset,  
die u bij ons kunt bestellen, of met de hulp van onze 
servicemonteurs. Bij normaal gebruik en een gemiddelde 
waterhardheid is een servicebeurt eens per vijf jaar 
voldoende. Kalk wordt dan uit het reservoir gespoeld  
en het HiTAC®-waterfilter kan worden vervangen. 

Vakantie (aan/uit)
Als u langer dan twee weken met vakantie gaat, is het 
voordeliger om uw Quooker-systeem uit te zetten.  
Dit doet u met de Q-knop aan de bovenkant van het 
reservoir. Bij terugkomst kunt u het Quooker-reservoir 
weer aanzetten en laten opwarmen. Wij adviseren u na 
afwezigheid de hele inhoud eerst een keer door te spoelen. 

Garantie
De garantietermijn van Quooker-producten bedraagt  
twee jaar, volgens onze algemene voorwaarden. Registreer 
uw Quooker-systeem op quooker.be/registreren voor deze 
garantie. 

Heeft u nog vragen?
Als het antwoord op uw vraag niet op onze website staat, 
neem dan contact op met onze service-afdeling via  
quooker.be/servicecontactformulier  
of bel +32 (0)3 646 54 00.



29

1

3

2

4

aan / uit

Reservoir loskoppelen

1 Uitzetten
Zet het Quooker-reservoir uit met de Q-knop bovenop  
het reservoir. Laat de stekker in het stopcontact. 

2 Leeg laten stromen
Draai de kokendwaterknop open (druk-druk-draai) om  
het reservoir leeg te laten stromen. Zet hierbij ook de  
koude kraan open. Sluit beide pas als het water koud is.

3 Afsluiten
Draai de hoekstopkraan of hoekstopkranen dicht. 
Controleer of de druk van het Quooker-systeem af is door 
de kokendwaterknop weer open te draaien. Als het goed 
is komt er nu geen water meer uit.

4 Loskoppelen
Koppel de slangen los, in het geval van een Quooker  
PRO3 is dit één slang minder dan in de afbeelding 
aangegeven. Trek de jackplug uit de kap. Trek de stekker 
uit het stopcontact. Laat in het geval van een COMBI of 
COMBI+ het apparaat boven de gootsteen leegstromen.

(in geval van service)
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Quooker Belgium B.V.
Zoerselbaan 125
2390 Westmalle
+32 3 646 54 00
info@quooker.be
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