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De Inventum AquaSpot kookkraan
Met de aanschaf van deze kraan verschaft u zich een veilig en vertrouwd kwaliteitsproduct. 
Deze Inventum kookkraan is uitsluitend geschikt voor gebruik in combinatie met de Inventum 
AquaSpot boiler. Alle Inventum producten voldoen aan de zwaarste kwaliteitseisen.

Conformiteitsverklaring

Inventum bv is een ISO 9001-gecertificeerde onderneming. Inventum bv verklaart dat de 
aan de voorzijde vermelde kraan in overeenstemming is met:

Laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG
EMC-richtlijn 89/336/EEG

Bilthoven, 1 Juli 2009

© 2009
Niets uit deze handleiding mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of 
op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van Inventum B.V. Dit geldt ook voor de bijbehorende illustraties.
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Geharmoniseerde normen:
EN 60335-1
EN 60335-2-21
EN 50082-1
EN 55014
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1) Een Inventum kookkraan (type kan  
 afwijken van de afbeelding)
2) Een onderlegring, verchroomd
3) Een gecombineerde rubber voetpakking
4) Een drukring
5) Een moer
6) Een installatievoorschrift voor de kraan

Inhoud verpakking
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1 Gebruik van de handleiding
Deze handleiding is bedoeld als naslagwerk 
voor de eindgebruiker en de installateur. Met 
deze handleiding is de Inventum AquaSpot 
kookkraan op veilige wijze te installeren.  
Bewaar deze handleiding zorgvuldig. 

Deze handleiding is door Inventum met de 
grootste zorgvuldigheid samengesteld. Er 
kunnen echter geen rechten aan worden 
ontleend. Inventum behoudt zich, in verband 
met voortdurende productinnovatie, te allen 
tijde het recht voor om zonder voorafgaande 
mededeling de specificaties te wijzigen.

1.1 Toepassing
De AquaSpot kookkraan is geschikt voor 
gebruik in combinatie met een Inventum 
AquaSpot kokend water boiler. Elk ander 
of verdergaand gebruik is niet conform de 
bestemming. Installeer en gebruik de kraan 
uitsluitend in technisch perfecte conditie.  

De garantie geldt alleen als:
• er materiaal- en constructiefouten zijn 

(e.e.a. ter beoordeling van de  fabrikant);
• de kraan volgens deze installatiehand-

leiding is geïnstalleerd, gebruikt en 
onderhouden;

• de kraan constructief geen wijzigingen of  
aanpassingen heeft  ondergaan;

• het defect geen gevolg is van te hard 
of te agressief drinkwater, agressieve 
(vloei-)stoffen, dampen of gassen en in- 
of uitwendige corrosie of kalkafzetting;

• het defect geen gevolg is van eigen 
schuld, nalatigheid of onoordeelkundig 
gebruik.

Garantie uitsluiting
• Arbeidsloon;
• Voorrijkosten;
• Verzendkosten;
• Administratiekosten;
• Transportschade;
• Secundaire schade zoals brandschade, 

bedrijfsschade, waterschade of lichamelijk 
letsel.

• In gebieden met een waterhardheid bo-
ven 12 °DH beveelt Inventum het gebruik 
van een filtersysteem met wateronthar-
der aan. In gebieden met waarden boven 
de 14 °DH stelt Inventum het gebruik van 
een waterontharder met ionenwisselaar 
als garantievoorwaarde!

Service
Meldt u zich altijd bij de plaatselijke instal-
lateur of verkooppunt wanneer u problemen 
heeft met de installatie en/of de bediening van 
de kraan. Voor het nabestellen van onderde-
len kunt u daar eveneens terecht. 

N.B.
Het defect van één of meerdere onderdelen recht-
vaardigt in geen enkel geval de vervanging of 
terugzending van de volledige kraan. Alle relevante  
onderdelen zijn op korte termijn te verkrijgen.

1.3 Aansprakelijkheid
Inventum bv of  uw   installateur/leverancier      
accepteert  geen  aansprakelijkheid  voor  
schade  of lichamelijk  letsel  van  welke  aard 
dan ook ontstaan door:  
• het  niet  opvolgen  van  de  instructies  in  

deze handleiding;
• onvoorzichtigheid   tijdens   het  installeren,  gebrui-
 ken, onderhouden en  repareren  van  deze  kraan;
• gebruik  niet  conform de toepassing;
• het  toepassen  van onderdelen  welke  niet  

door de fabrikant  zijn geleverd;
• gevolgschade door lekkage.

1.2 Garantie
Deze kraan is met grote zorg vervaardigd 
en wordt door Inventum gegarandeerd op 
kostenloze reparatie van alle materiaal- en/of 
constructiefouten.

Garantieverlening

De  zorg voor  de  uitvoering  van de garantie berust  
in eerste  instantie  bij  de  installateur of leveran-
cier  waar  de kraan  is gekocht.  Raadpleeg  dan ook  
altijd  eerst  uw  installateur of leverancier.

Garantie termijn
• 2 jaar*  

* gerekend  vanaf  de datum op het aan-
   koopbewijs

Garantievoorwaarden

•  Bij aanspraak op garantie moet het model 
van de kraan vermeld worden.

•  De aankoopnota met vermelding van 
de aankoopdatum dient overlegd te 
worden.

•  De garantiekaart moet, direct na aan-
koop, volledig ingevuld zijn geretour-
neerd aan Inventum BV.
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2 Beschrijving

Om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de 
vormgeving in uw keuken levert Inventum 
een aantal verschillende modellen:

Bediening en gebruik van de verschillende 
kranen is gelijk, alleen de vormgeving van 
de uitloop wijkt af.

Houd er bij installatie rekening mee, 
dat bij gebruik door rechtshandige 
personen de bedieningsknop het 
beste naar links kan worden ge-

plaatst. Op deze manier heeft u het meeste 
controle over bijvoorbeeld een theeglas, dat 
u dan bij het vullen in uw rechterhand kan 
houden.

Houd ook rekening met de positie 
van de kookkraan ten opzichte van 
de combikraan. Als de uitloop van 
de kookkraan vlak boven de bedie-

ning van de combikraan kan staan kan dit 
gevaarlijke situaties opleveren.

 De Agostina, de Lucca en  de Celestina

3 Installatie

1. Zie de inbouwtekening van de door u ge-
kozen inventum kookkraan op pag. 6, 7 en 8.

2.  Bepaal de plaats van de kraan, hieronder 
een paar voorbeeldposities. De stippellij-
nen geven het bereik van de kranen aan, de        
inventum kookkraan heeft een bereik van 
150 mm vanaf het hart van de kraanvoet:

Zorg dat de kookkraan(uitloop) bij het ge-
bruik van de mengkraan niet in de weg zit.
De kraan kan zowel linkshandig als rechts-
handig worden gebruikt:

Let op, in verband met de hoogteverstel-
ling van de inventum kookkraan is onder 
het aanrechtblad een vrije ruimte nodig van 
minimaal 305 mm, houd ook rekening met 
de plaatsing van de boiler: 

Gebruik:

Hiervoor verwijzen wij u naar de gebruikers-
handleiding die u aantreft in de verpakking 
van de Inventum AquaSpot boiler.
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3.  Boor een gat Ø30 mm recht door het 
aanrecht-blad. Als een bestaand gat wordt 
gebruikt dat groter is, tot Ø36 mm, kan u ge-
bruik maken van de meegeleverde voetring, 
zie, in dit geval, instructie nummer 5A.

4.  Trek voorzichtig de rubber voetpakking uit 
elkaar:

5.  Monteer pakking deel A om de kraanvoet, 
zodat deze vlak in de voet van de kraan aanligt.

5a.   Indien het gat in het aanrechtblad groter 
is dan Ø30 mm dient u de voetring te gebrui-
ken. In dit geval gebruikt u ook pakkingdeel B:

6. Plaats de kraan in het gat, monteer de 
stalen ring en de moer. Draai de moer met de 
hand strak aan.  

7.  Draai nu de drie inbusbouten zo strak aan 
dat de kraan vast op het keukenblad staat en 
de pakking(en) het gat waterdicht afsluit(en).

8.   Plaats nu de boiler volgens de bijbe-
horende instructie.
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Inventum bv
Postbus 4

3720 AA Bilthoven
     Nederland 
 Tel: +31 (0)30 274 84 84
  Fax: +31 (0)30 274 84 85

E-mail: info@inventum.com
www.inventum.com


