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Handleiding waterkoker 20ltr (ook voor gluhwein) 
 
Algemeen: 
De waterkoker is geschikt voor het zetten van maximaal 20 ltr water of gluhwein; niet te 
gebruiken voor thee i.v.m. aanslag. 
 
Gebruiksaanwijzing: 
Controleer of de aftapkraan dicht is. 
Vul de ketel met de gewenste hoeveelheid water (of gluhwein / chocomel), echter niet boven de 
‘MAX’ aanduiding aan de binnenzijde van de ketel. 
Plaats de deksel op de ketel en draai tot deze blokkeert. 
Nadat het deksel is geplaatst kan het toestel op een wandcontactdoos worden aangesloten, en 
ingeschakeld worden door de schakelaar op stand ‘1’ te zetten. 
Met de thermostaat knop kunt u de gewenste temperatuur instellen. 
Als de inhoud de gewenste temperatuur heeft bereikt, gaat het controle lampje branden en kunt 
u het water tappen door de hendel van de kraan naar beneden te drukken. 
Bij het tappen blijft zolang de ketel rechtop staat een kleine hoeveelheid in de ketel achter. 
Nadat het toestel is uitgeschakeld kan, door het apparaat iets voorover te kantelen, deze laatste 
hoeveelheid worden getapt. 
 
Chocomel 
Voor opwarmen van chocomel adviseren we deze waterkoker niet. Hiervoor is de hot pot / 
soepverwarmer beter geschikt. 
Chocomel is een melkproduct. Voor het opwarmen van chocomel, eerst de ketel met koud water 
omspoelen. Chocomel al roerend geleidelijk opwarmen. Als de chocomel niet roerend wordt 
opgewarmd, koekt de chocola aan de bodem vast en gaat de thermische beveiliging in werking. 
Dit is pas weer te herstellen na schoonmaken van de bodem en opnieuw beginnen. 
 
Reinigen na gebruik: 
Na gebruik de ketel direct reinigen met een vochtige doek en aftapkraan goed doorspoelen met 
schoon water. 
 
Let op! 
Voor het schoonmaken altijd eerst de stekker uit het wandcontactdoos nemen. 
 
Thermische beveiliging: 
Het toestel is voorzien van een thermische beveiliging. 
Mocht deze gewerkt hebben dan is het toestel uitgeschakeld en zal  
na afkoeling vanzelf weer inschakelen. 
 
 
Technische gegevens: 

- Opwarmtijd 20 ltr: ongeveer 45 minuten 
- Spanning: 230 V 
- Vermogen: 2200 W 
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