
OMBRÉ
WATERKOKER 

Gebruiksaanwijzing



Lees alle instructies zorgvuldig door en bewaar deze voor toekomstige raadpleging.

Veiligheidsinstructies 
Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd de standaard 
veiligheidsmaatregelen worden opgevolgd. 
Controleer of het voltage aangegeven op het typeplaatje 
overeenkomt met dat van het lokale elektriciteitsnet voordat u het 
apparaat op het stopcontact aansluit. 
Kinderen vanaf 8 jaar en mensen met verminderde lichamelijke, 
zintuiglijke of geestelijke vermogens of met een gebrek aan kennis 
en ervaring mogen dit apparaat alleen onder toezicht gebruiken of 
nadat ze instructie hebben ontvangen over het veilig gebruik van het 
apparaat en als ze de gevaren van het gebruik begrijpen. 
Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat  
gaan spelen. 
Tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan, mogen 
kinderen geen reinigings- of onderhoudstaken uitvoeren. 
Dit apparaat is geen speelgoed. 
Dit apparaat bevat geen door de gebruiker te onderhouden 
onderdelen. Als het netsnoer, de stekker of een onderdeel van het 
apparaat defect is of als het is gevallen of beschadigd, mag alleen 
een gekwalificeerde elektricien reparaties uitvoeren. Bij onjuiste 
reparaties kan de gebruiker letsel oplopen. 
Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik  
van kinderen. 
Dompel de elektrische componenten niet onder in water of een 
andere vloeistof. 
Laat het apparaat niet onbeheerd achter terwijl het is aangesloten 
op het stopcontact. 
Gebruik geen andere voedingseenheid dan de voedingseenheid die 
bij het apparaat is geleverd. 
Vul het apparaat niet tot boven de maximale vulmarkering. Als u 
te veel water in het apparaat doet, kan er kokend water uit het 
apparaat komen. 
Het gebruik van een verlengsnoer wordt afgeraden. 
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Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Het 
mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden. 
Wees vooral tijdens het bijvullen voorzichtig bij het gebruik van dit 
apparaat, omdat er stoom uit de tuit en/of het deksel komt.  

 Let op: Heet oppervlak – raak het hete gedeelte of  
 de verwarmingsonderdelen van het apparaat niet aan. 
Waarschuwing: Kokend water en stoom kunnen ernstig letsel 
veroorzaken; wees uiterst voorzichtig bij het gebruik van dit apparaat. 
Het apparaat wordt zeer heet tijdens gebruik. Raak het apparaat 
niet aan en wees altijd voorzichtig tijdens het gebruik. 
Verkeerd gebruik van het apparaat kan letsel bij de gebruiker 
veroorzaken. 
De behuizing van deze waterkoker is gemaakt van glas. Zorg dat u 
de waterkoker nergens tegenaan stoot wanneer u deze vasthoudt. 
Stop meteen met het gebruik van het product als het glas barst of 
beschadigd raakt. 
Let op: Laat het apparaat goed afkoelen voordat u het deksel 
aanraakt of opent.
Droogkooksensor
Als de waterkoker per ongeluk wordt ingeschakeld terwijl deze 
leeg is, wordt de droogkooksensor geactiveerd en het apparaat 
uitgeschakeld. Gebruik de waterkoker tijdens deze periode niet. 
Zodra de waterkoker is afgekoeld, werkt deze weer normaal.
Verzorging en onderhoud
Haal de stekker van de waterkoker uit het stopcontact en laat de 
waterkoker volledig afkoelen voordat u deze gaat schoonmaken of 
onderhoud gaat uitvoeren. 
Veeg de waterkoker en voet schoon met een zachte, vochtige doek 
en laat daarna volledig drogen. 
Dompel de waterkoker niet onder in water of een andere vloeistof.  
Gebruik nooit agressieve of schurende schoonmaakmiddelen of 
schuursponsjes om de waterkoker schoon te maken, omdat dit schade 
kan veroorzaken. 
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Als er vaste resten aan de binnenkant van de waterkoker zitten, 
verwijder deze dan voorzichtig met een vochtige doek of borstel. 
Ontkalken
Als de waterkoker uitschakelt voordat hij heeft gekookt of als er 
een witte aanslag aan de binnenkant van de waterkoker zit, moet 
de waterkoker worden ontkalkt. Voeg volgens de instructies van de 
fabrikant een commercieel ontkalkingsmiddel aan de waterkoker toe. 
We raden af om azijn te gebruiken voor het ontkalken van  
de waterkoker.
Beschrijving van onderdelen

1. Ombré-waterkoker  
2. Voet 
3. Aan/uitschakelaar  
 met indicatielampje 
4. Handvat 
5. Min. vulmarkering (0,5 l) 

6. Max. vulmarkering (1,7 l) 
7. Watermeter 
8. Deksel met scharnier 
9. Schenktuit 
10. Ontgrendelknop deksel
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Voor het eerste gebruik
Voordat u de waterkoker voor de eerste keer gebruikt, dient u deze schoon te 
maken met een zachte, vochtige doek en daarna grondig af te drogen. 
Dompel de waterkoker niet onder in water of een andere vloeistof.  
Vul de waterkoker tot de max. vulmarkering en kook het water volgens de 
instructies uit het gedeelte 'De Ombré-waterkoker gebruiken'. Giet het water weg 
nadat het heeft gekookt. Herhaal dit proces als er nog steeds een vreemde smaak 
of geur aan het gekookte water zit.

Opmerking: Wanneer u de waterkoker voor de eerste keer 
gebruikt, kan deze een lichte geur verspreiden. Dit is normaal  
en zal snel verdwijnen. Zorg voor voldoende ventilatie rond  
de waterkoker. 
Waarschuwing: De waterkoker of eventuele accessoires zijn niet 
geschikt voor gebruik in de vaatwasmachine. 

Gebruiksaanwijzing
STAP 1: Plaats de voet op een vlakke, stabiele, hittebestendige ondergrond, op 
een hoogte die comfortabel voor de gebruiker is.  
STAP 2: Druk op de dekselontgrendelknop om het deksel te openen en vul de 
waterkoker tot het gewenste niveau. Het waterniveau moet tussen de min. en max. 
vulmarkering van de watermeter liggen. 
STAP 3: Sluit het deksel totdat het veilig vastklikt en plaats de waterkoker 
vervolgens terug op de voet. 
STAP 4: Steek de stekker in het stopcontact en schakel de waterkoker in. Zet de 
aan/uit-schakelaar in de aan-stand totdat deze vastklikt. Als het water heeft 
gekookt, gaat de aan/uit-schakelaar automatisch terug naar de uit-stand. 
STAP 5: Til de waterkoker aan het handvat op zodra het water niet meer krachtig 
kookt en schenk de gewenste hoeveelheid water. Giet het water niet te snel, 
omdat het dan langs de zijkant van de waterkoker kan sijpelen.
Let op: Laat de waterkoker goed afkoelen voordat u het deksel 
aanraakt of opent. 
Gebruik de waterkoker niet als de voet of een van de elektrische 
aansluitingen nat is. Probeer deze niet te drogen terwijl de stekker 
van de waterkoker in het stopcontact zit. 
Als de aan/uit-schakelaar niet in de aan-stand blijft zitten, mag 
u deze niet geforceerd naar beneden houden. Hierdoor kan 
overtollige stoom uit het deksel ontsnappen, kan het automatische 
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uitschakelmechanisme beschadigd raken of kan de gebruiker 
gewond raken. 
De behuizing en het deksel van de waterkoker worden erg heet 
tijdens gebruik. Raak met uitzondering van het handvat geen enkel 
deel van de waterkoker aan wanneer deze in gebruik is of is 
gevuld met heet water. 
Om te voorkomen dat u water morst of letsel oploopt, dient u 
te wachten tot het water niet meer krachtig kookt voordat u de 
waterkoker optilt of er water uitgiet. 
Waarschuwing: Er kan water uit het deksel spuiten als het na het 
koken wordt geopend. Laat de waterkoker afkoelen voordat u het 
deksel opent.

Opbergen
Controleer of de waterkoker koel, schoon en droog is voordat u deze op een 
koele, droge plaats opbergt. 
Wikkel het snoer nooit strak om de waterkoker; wikkel het er losjes omheen  
om schade te voorkomen.
Specificaties
Productcode: EK3865P 
Invoer: 220–240 V ~ 50 Hz 
Uitvoer: 1850–2200 W
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Het doorgekruiste afvalcontainersymbool op dit artikel geeft aan dat 
het apparaat op een milieuvriendelijke manier moet worden afgevoerd 
wanneer het geen gebruiksfunctie meer heeft of versleten is. Neem 
contact op met uw lokale instantie voor meer informatie over de juiste 
recyclinglocatie voor het artikel.

UP Global Sourcing UK Ltd., 
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. VK.
Als dit product u niet in een acceptabele staat bereikt, neem dan contact op met 
onze klantenservice via www.progresscookshop.com.  
Zorg dat u de leveringsbon bij de hand hebt, want u hebt de gegevens hierop 
nodig. Als u dit product wilt retourneren, dient u het terug te brengen naar 
de winkel waar u het hebt gekocht met uw bon (afhankelijk van de algemene 
voorwaarden van de winkel).

Garantie
Alle producten die nieuw zijn gekocht, hebben een fabrieksgarantie. De duur van de 
garantieperiode verschilt per product. Als er een redelijk aankoopbewijs kan worden 
geleverd, biedt Progress 12 maanden garantie bij de verkoper vanaf de aankoopdatum. 
Dit geldt alleen als producten volgens de instructies zijn gebruikt, voor het beoogde 
huishoudelijke gebruik. De garantie vervalt bij verkeerd gebruik of demontage  
van producten.
Onder de garantie repareren of vervangen we kosteloos onderdelen die defectief blijken. 
Als we geen exacte vervanging kunnen leveren, bieden we een vergelijkbaar product 
of een terugbetaling. Schade door dagelijks gebruik valt niet onder deze garantie. Ook 
verbruiksartikelen zoals stekkers en stoppen vallen niet onder de garantie.
Bovenstaande voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Daarom adviseren 
we u deze te raadplegen bij ieder nieuw bezoek aan de website.
Niets in deze garantie of in de instructies voor het product vormt een uitzondering op, een 
beperking van of een andere wijziging in uw wettelijke rechten.
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