
 

 

(NL) TREBS COMFORTEMP; DISPENSER WARME DRANKEN (MODEL 21128) 

LEES DE HELE INSTRUCTIE DOOR VOORDAT U GEBRUIKT 

ALGEMENE INFORMATIE 

*Dompel het apparaat nooit in water onder. 

*Zet het apparaat nooit aan wanneer er geen water in de tank zit. 

*Gebruik het apparaat altijd op een droog, vlak en hittebestendig oppervlak. Zorg voor droge 

handen. 

HET APPARAAT MOET GEAARD ZIJN 

INSTALLATIE 

*Maak eerst de waterbuis en de binnenkant van de tank met een niet schurend schoonmaakmiddel schoon 

voordat u het apparaat gebruikt. 

*Zet het apparaat rechtop op een stevig en plat oppervlak. 

*Steek de stekker van het uitgeschakelde apparaat in een geaard stopcontact. 

HET APPARAAT IS NU KLAAR VOOR GEBRUIK 

WAARSCHUWING: 

*De buitenkant van het apparaat wordt tijdens het gebruik erg heet. Raak het oppervlak niet aan. 

*Verwijder het deksel niet wanneer het water kookt. 

*Als het apparaat te vol zit, kan er kokend water uit komen. 

THERMISCHE BEVEILIGING 

Het apparaat is uitgerust met een thermische beveiliging. Voordat het apparaat opnieuw kan worden ingesteld, 

moet de stekker uit het stopcontact worden gehaald. Als deze wordt geactiveerd, schakelt het apparaat zichzelf 

uit, hoewel het lampje blijft branden. Om het apparaat weer te kunnen gebruiken moet de reset-knop (aan de 

onderkant van het apparaat) worden ingedrukt wanneer het apparaat is afgekoeld. Als het apparaat dan nog 

steeds niet werkt, moet u contact opnemen met uw leverancier. Deze beveiliging kan tijdens het vervoer 

worden uitgeschakeld. Volg in dat geval de bovenstaande instructies. 

WATER VOOR OPLOSDRANKEN VERHITTEN 

In uw apparaat kunnen ook andere dranken worden verhit (denk aan thee, chocolademelk, glühwein). LET OP: 

zorg ervoor dat er geen grote stukjes in de drank zitten, hierdoor kan de waterbuis verstopt raken! 

Vul simpelweg het schone apparaat met de KOUDE drank tot het gewenste aantal kopjes. Steek de stekker van 

het apparaat in het stopcontact en zet het AAN (‘ON’). Zet het apparaat UIT (‘OFF’) en haal de stekker uit het 

stopcontact wanneer er minder dan drie kopjes water in blijft. 



Wanneer het apparaat alleen wordt gebruikt om water te verhitten, moet het na elk gebruik GOED worden 

schoongemaakt. Daarnaast moet het apparaat wekelijks worden gereinigd met behulp van azijn om 

mineraalaanslag te verwijderen. Als deze aanslag niet wordt verwijderd, kan het metaal worden aangevreten, 

wat tot schade aan het apparaat kan leiden. 

REINIGING NA GEBRUIK 

*Reinig de deksel met een niet schurend schoonmaakmiddel en droog ze dan af met een zachte droge doek. De 

binnenkant van de tank bestaan uit roestvrij staal en kunnen met een schuurmiddel, mogelijk in combinatie 

met een schuursponsje, worden schoongemaakt. 

*Voor een juiste werking van het apparaat moet de holte in het midden van de bodem vrij zijn van ketelsteen. 

Gebruik een middel om het ketelsteen te verwijderen als dat nodig is. 

*Om de tapkraan te reinigen kunt u een draadborstel door de tapkraan halen. Steek de draadborstel dan door 

de opening in het apparaat om de tapkraanverbinding te reinigen. Was de tapkraanhendel in heet zeepsop en 

spoel het af. Plaats de tapkraan weer terug. 

*Gebruik geen natriumwaterstofcarbonaat (reinigingssoda) om het apparaat schoon te maken, aangezien het 

metaal erdoor kan worden verkleurd en aangevreten. 

WAT TE DOEN ALS DE STEKKER NIET WERKT 

*Het is aan te raden om een speciale en professionele stekker te gebruiken of het te vervangen of het te laten 

repareren in uw officiële onderhoudszaak. 

*Het apparaat mag niet in water worden ondergedompeld. 

*Als de stroomkabel is beschadigd, moet contact met de leverancier worden opgenomen zodat het door het 

bedrijfspersoneel kan worden vervangen. 

*Als het aanvoersnoer is beschadigd, moet deze door de producent of een van haar servicemedewerkers of 

een soortgelijk gekwalificeerde persoon worden vervangen om ongelukken te voorkomen. 

 

     RE-set thermostat dy  hand 


