
Scale Control ombouwen  
naar Scale Control R



Inleiding

Hoe werkt de Scale Control R van Quooker?

De Scale Control R reduceert de waterhardheid om zo kalkophoping in het reservoir tegen te 

gaan. Dit verlengt de levensduur en verbetert de smaak van het water. Het water dat door de 

cartridge stroomt, wordt onthard door het toepassen van een ionenwisselaar. De cartridge 

moet na een bepaalde periode vervangen worden. Dit is afhankelijk van de waterhardheid en 

de hoeveelheid water die wordt gebruikt. Het bepalen van de levensduur van de Scale Control 

R-cartridge is beschreven in deel B van deze handleiding. Vervang de cartridge voordat deze 

volledig verzadigd raakt. U kunt een nieuwe cartridge bestellen via uw account op quooker.com. 

Op de cartridge staat beschreven hoe u deze vervangt. De gebruikte Scale Control-cartridge 

kunt u volgens de lokale voorschriften afvoeren. De gebruikte Scale Control R-cartridges 

kunnen kosteloos geretourneerd worden aan Quooker, zodat deze kunnen worden hergebruikt. 

De cartridges zijn leencartridges en blijven eigendom van Quooker. Als de cartridge niet tijdig 

geretourneerd wordt na ontvangst van de nieuwe cartridge, is Quooker gerechtigd de kosten van 

de niet geretourneerde cartridge bij de gebruiker in rekening te brengen (zie de voorwaarden 

op quooker.com). Vanuit kwaliteit- en veiligheidsredenen worden de cartridges gevuld door 

Quooker. Alleen originele Quooker-onderdelen mogen worden gebruikt met een Quooker-systeem. 

Het gebruik van onderdelen van derden, van welke soort dan ook, maakt de garantie ongeldig.

Scale Control-meter

Als uw Scale Control met een Scale Control-meter was geïnstalleerd, dan kan deze Scale  

Control-meter geïnstalleerd blijven. U hoeft deze niet te vervangen.

Technische specificaties

Hoogte 420 mm

Diameter 130 mm

Maximale werkdruk 8,0 bar



1

Inhoud van de verpakking

1. Scale Control R-cartridge
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A Cartridge ombouwen

1. Druk eraf halen

Zet het Quooker-reservoir uit met de 

aan/uit-schakelaar boven op de kap. 

Draai de kokendwaterkraan open om de 

druk van het systeem te halen. Zet ook 

de koudwaterkraan open. Draai de 

kokendwaterkraan weer dicht zodra het 

water koud is. Sluit de hoekstopkraan 

van het koude water.

2. Scale Control-cartridge verwijderen

Draai de Scale Control-cartridge los uit 

de kop en verwijder de cartridge.

3. Scale Control R-cartridge installeren

Draai de Scale Control R-cartridge vast 

in de kop.

4. Systeem doorspoelen

Open de hoekstopkraan van het koude 

water. Ontlucht het systeem door de 

kokendwaterkraan open te draaien 

en twintig seconden te laten lopen. 

Controleer op lekkages. Open nu 

nogmaals de kokendwaterkraan en 

spoel het systeem ongeveer vijf minuten 

door totdat het water weer helder is. 

Zet het reservoir aan. Wanneer het water 

is opgewarmd, is het Quooker-systeem 

klaar voor gebruik.
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5. Indien met meter: meter 

opnieuw instellen

Schakel de meter in door één keer op 

het wieltje te drukken. Draai het wieltje 

naar de stand ‘reset’ (opnieuw instellen) 

en druk erop om dit te bevestigen.



B Levensduur van de cartridge bepalen

•  De linkerkant van de tabel toont de waterhardheid. De rechterkant van de tabel toont de 

verwachte levensduur van de cartridge, afgeleid van de hardheid van het inkomende water en 

het type Quooker-reservoir. Vervang de cartridge voordat deze volledig verzadigd raakt.

•  Vul in onderstaande tabel de vervangingsdatum van de cartridge in. Bewaar deze op een 

handige plek. Zorg dat u tijdig een nieuwe cartridge bestelt.

•  Bij Quooker-systemen die zijn geïnstalleerd na oktober 2017 kan de levensduur van de 

cartridge worden bepaald door de Scale Control-meter. Deze geeft een alarmsignaal als de 

cartridge aan vervanging toe is.

Cartridge 1

Levensduur

Installatiedatum

Vervangingsdatum

Cartridge 2

*  Bij het vaststellen van de levensduur 

van de cartridge is gewerkt met het 

gemiddelde verbruik Quooker-water 

per type Quooker-reservoir: PRO3, 

3 liter per dag; COMBI, 8 liter per dag; 

COMBI+, 7 liter per dag.

Totale hardheid (°dH) * Levensduur cartridge (in maanden)

Leidingwater

10 37 14 16

11 33 12 14

12 30 11 13

13 28 11 12

14 26 10 11

15 24 9 10

16 23 9 10

17 22 8 9

18 20 8 9

19 19 7 8

20 18 7 8

COMBI+COMBIPRO3
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Quooker Belgium B.V.
Zoerselbaan 125
2390 Westmalle
+32 3 646 54 00
info@quooker.be
www.quooker.be


