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Profess ional  Suppl ies

HEETWATERAPPARAAT
Modelnr.: *688.120
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1. ALGEMEEN
• Dompel het toestel nooit onder water.
• Schakel het toestel nooit in zonder water.
• Schakel het toestel uit als voor langere niet wordt getapt, dit om overmatige dampvorming te voorkomen.
• Voorkom dat bij het schoonmaken of ontkalken van de binnenzijde van de ketel de thermostaatvoeler uit 

de rubbertule wordt gedrukt.
• Het toestel dient uitsluitend op een geaarde wandcontactdoos te worden 

 aangesloten.

2. INSTALLATIE 
a. Reinig de binnenkant van de ketel met een niet schurend afwasmiddel voordat het toestel in gebruik 

wordt genomen.
b. Plaats het toestel rechtop op een stevige vlakke ondergrond.
c. Steek de stekker in een geaarde wandcontactdoos (let er hier op dat de schakelaar uit staat).

Het toestel is nu geschikt voor gebruik.

3. GEBRUIK
Waarschuwing!
De buitenkant van het toestel wordt tijdens het gebruik heet. Dus niet aanraken!

a. Vul de ketel met water tot ca. 2 cm onder de rand.
b. Plaats het deksel op het toestel.
c. Zet het toestel aan door middel van de schakelaar (het lampje in de schakelaar dient nu te gaan 

 branden). 

Vanaf het moment dot het groene signaallampje gaat branden is het water op temperatuur.

4. HEET WATER SCHENKEN
Noot!
Per keer kan maximaal 2.5 liter water worden getapt.

a. Houd een kopje of beker onder de uitloop van de tapkraan.
b. Druk de hendel iets naar beneden zodat het hete water gaal lopen en Iaat deze weer los op het 

 moment dat het kopje of de beker vol is.

5. ONDERHOUD
De buitenzijde van het toestel afnemen met een natte zachte doek eventueel met een niet schurend 
 reinigingsmiddel en daarna met een droge zachte doek afdrogen.

6. ONTKALKEN
Noot!
Het toestel dient afhankelijk van de hardheid van het water en gebruiksintensiteit regelmatig 
ontkalkt te worden.

a. Vul het toestel voor 2/3 deel met water,
b. Voeg het ontkalkingmiddel toe,
c. Laat de oplossing op temperatuur komen,
d. Laat de oplossing ca. 1 uur inwerken,
e. Neem de stekker uit de wandcontactdoos,
f. Giet het toestel geheel leeg,
g. Spoel het meerdere malen om,
h. Reinig de binnenzijde van de ketel en de tapkraan met een afwasmiddel,
i. Spoel de ketel nogmaals om.

Het toestel is nu weer geschikt voor gebruik.
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7. THERMISCHE BEVEILIGING
Let op!
Voordat het roestel gereset wordt eerst de stekker uit de wandcontactdoos nemen

Het toestel is voorzien van een thermische beveiliging. Mocht deze gewerkt hebben dan is het toe-
stel  uitgeschakeld (het lampje in de schakelaar blijft dan echter wel branden!). Om het toestel weer 
 bedrijfsklaar te maken dient na afkoeling de resetknop aan de onderzijde van het toestel te worden 
 ingedrukt. Werkt het toestel dan nog niet, raadpleeg dan uw dealer.

Noot!
Ook kan het voorkomen dat deze beveiliging tijdens het transport is uitgeschakeld. 
Handel dan zoals hierboven is beschreven.

8. TECHNISCHE GEGEVENS

Professional Hot-Tap: *688.120
Watervulling handmatig
Inhoud 5 liter
Max, taphoeveelheid 2.5 liter
Opwarmtijd voor 2,5 liter ca. 7 min.
Opwarmtijd voor 5 liter ca. 15 min.
Spanning 220-240 Volt
Vermogen 2000 Watt


