
Tips voor gebruik 
Quooker CUBE

Bewaar mij goed

Gekoeld water 
Licht: continue blauw 
Druk - wacht - draai 

Gekoeld bruiswater 
Licht: knipperend blauw 
Druk - draai 

Eerste gebruik
Vóór het eerste gebruik moet eenmalig ongeveer 1 liter 
gekoeld water én 1 liter bruisend water worden 
doorgespoeld. Het water in de CUBE heeft na installatie 
circa 40 minuten nodig om af te koelen, afhankelijk van  
de temperatuur van het inkomende water.

Instellingen
Via het display kun je de instellingen aanpassen. Navigeer 
door het menu met de linker en rechter pijltoetsen en 
bevestig je selectie met de middelste knop. Je kunt:
• de taal veranderen 
• de bruisgraad van het water instellen 
• de status van de CO₂-cilinder bekijken

Dagelijks gebruik
Nadat je bruisend water getapt hebt, zal er een korte naloop 
van gekoeld water volgen, om al het bruisend water uit de 
kraan te spoelen. 

CO₂-cilinder vervangen 
Na circa 60 liter bruiswater zal de waterstraal zwakker 
worden en er minder koolzuur in het water zitten. De 
CO₂-cilinder is dan aan vervanging toe. Als deze volledig 
leeg is, komt er geen water meer uit de kraan als je bruisend 
water tapt.

Via je account op quooker.nl bestel je een set van vier 
nieuwe CO₂-cilinders. Op de cilinders staat beschreven hoe 
je deze vervangt. Nadat de cilinder vervangen is, kun je de 
teller resetten via het display op de CUBE.



CO₂-cilinders retourneren 
De gebruikte CO₂-cilinders kunnen kosteloos geretourneerd 
worden aan Quooker. De cilinders zijn leencilinders en 
blijven eigendom van Quooker. Als de gebruikte CO₂-
cilinders niet binnen 14 dagen worden geretourneerd na 
ontvangst van de nieuwe cilinders is Quooker gerechtigd de 
kosten van de niet geretourneerde cilinders bij de gebruiker 
in rekening te brengen. Een CO₂-cilinder kost 12 euro. Vanuit 
kwaliteit- en veiligheidsredenen worden de cilinders gevuld 
door Quooker.

Vakantie
Als je langer dan twee weken met vakantie gaat, is  
het voordeliger om je CUBE uit te zetten. Dit doe je via  
het display. Bij thuiskomst is het van belang de beide 
waterstromen door te spoelen, zoals vermeld onder  
‘Eerste gebruik’.

Onderhoud 
Quooker adviseert om jaarlijks de ventilator van de CUBE 
schoon te maken met een borsteltje of stofzuiger. 

Registreer je Quooker CUBE
Op de Quooker-producten wordt twee jaar garantie 
verleend. Scan de onderstaande QR-code of ga naar 
quooker.nl/registreren om je CUBE te registreren.  
Hierdoor kunnen wij je ook sneller helpen bij vragen. 

Service
Mocht je ondanks deze handleiding nog vragen hebben  
dan kun je contact opnemen via het servicecontactformulier 
op quooker.nl/servicecontactformulier of bel 0180 420488. 
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Serienummer Quooker CUBE
Schrijf hier het serienummer van je CUBE op. 
Je vindt het op de voorkant van de CUBE. 


