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Nederlandstalige gebruiksaanwijzing  
PROSPER dompelaars 136,208, 315, 316, 343  
 
Hartelijk dank dat u besloten hebt de PROSPER dompelaar te kopen. De dompelaar is een 
kwaliteitsproduct geproduceerd in Duitsland overeenkomstig de erkende regels der techniek en de 
wet op de veiligheid van apparatuur. Lees deze instructies aandachtig door, dan hebt u veel plezier 
van uw apparaat en wordt schade door onoordeelkundig gebruik voorkomen.  
 
GEBRUIK VOLGENS DE VOORSCHRIFTEN: 
 
Het toestel is geschikt voor het verwarmen van water en uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk 
gebruik. Een ander gebruik of veranderingen aan het apparaat gelden als in strijd met de 
voorschriften en kunnen ernstig gevaar van ongeval veroorzaken. De fabrikant stelt zich niet 
aansprakelijk voor schade3 ontstaan door gebruik in strijd met de voorschriften. Het apparaat is niet 
bedoeld voor commercieel of industrieel gebruik. 
 
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSWENKEN:  
 

OPGELET: Lees alle veiligheidsinstructies en aanwijzingen. Verzuim bij het nakomen van de 
veiligheidsinstructies en aanwijzingen kunnen elektrische schok, brand en/of ernstig letsel 
veroorzaken. 
OPGELET: Gevaar van letsel resp. verbranding! 
Het toestel, pot en water worden heet tijdens gebruik! 
Hete oppervlakken zijn ook na uitschakelen voorlopig nog heet! Werk daarom voorzichtig. 
Alleen vastpakken aan de handgreep! Raak het te verwarmen water nooit aan zolang de 
dompelaar in bedrijf is. 
 

• Controleer of de netspanning identiek is met de gegevens op de handgreep van de dompelaar.  

• Belangrijk! Raak het te verwarmen water nooit aan zo lang de dompelaar in bedrijf is.  

• Tijdens het gebruik ontstaan er hoge temperaturen, die verbrandingen kunnen veroorzaken!  

• Zorg er ook voor dat het aansluitsnoer en dat van elektrische apparaten die in de buurt staan, niet 
in aanraking komt met hete onderdelen van de dompelaar!  

• Dit apparaat is niet geschikt om gebruikt te worden door personen welke geestelijk niet beschikken 
over hun volle verstand en dienen bij het gebruik geassisteerd te worden door een volwassen 
persoon welke geestelijk geen beperkingen heeft.  

• Kinderen herkennen niet de gevaren, die bij gebruik van elektrische apparaten kunnen ontstaan. 
Laat de kinderen nooit zonder toezicht opdat de kinderen nooit met elektrische apparaten spelen.  

• Dit apparaat nooit over een tijdschakelklok of een afstandsbediening gebruiken.  

• Laat de dompelaar nooit zonder toezicht werken; trek daarom de stekker uit het stopcontact: - als 
u het vertrek even verlaat in geval van storingen tijdens het verhitten - telkens na gebruik – voordat u 
de dompelaar uit de water neemt!  

• Wanneer de dompelaar of het aansluitsnoer zichtbare schade vertoont, mag u de dompelaar vooral 
niet gebruiken.  

• Het snoer kan niet worden vervangen; derhalve dient u het apparaat weg te doen als dit 
beschadigd is.  

• Nadat u de stekker uit het stopcontact hebt getrokken, is de dompelaar aanvankelijk nog heet. 
Raak hem dus niet aan en leg hem niet op oppervlakken die niet tegen hitte kunnen. Hij dient 
afgekoeld te zijn voordat u hem opbergt!  

• Het toestel voldoet aan de desbetreffende veiligheidsbepalingen. Reparaties mogen alleen door 
vakkundig personeel worden verricht. Door ondeskundige reparaties kunnen aanzienlijke risico’s 
voor de gebruiker ontstaan!  
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INBEDRIJFSTELLING:  
 

• Gebruik alleen slanke en temperatuurbestendige kannen met volgende minimale volumes:  
o 0,25 l inhoud voor de reisdompelaars 136 en 343,  
o 1,20 l inhoud voor de dompelaars 315 en 316,  
o 5,00 l inhoud voor de dompelaar 208  

• Plaats dee kan(nen) op een warmte-isolerende ondergrond ( b.v. onderzetter).  

• Voor het eerste gebruik en na ontkalking kookt u de dompelaar vijf maal in helder water, dat u 
daarna moet weggieten. Dit geldt vooral voor mensen met een allergie.  
 

OPGELET: Zet de dompelaar altijd in het water voordat u hem inschakelt en wacht ca. 15 
seconden met hem eruit te halen nadat u de stekker uit het stopcontact hebt getrokken!  
 

• De markeringen die op de dompelaar zijn aangegeven, wijzen de hoogste c.q. laagste waterstand 
aan. De waterstand mag niet hoger zijn dan de hoogste markering en niet lager dan de laagste, 
aangezien de dompelaar anders wordt beschadigd (de garantie vervalt!).  

• De dompelaar is voorzien van een beveiliging tegen oververhitting, die bij drooglopen ter 
bescherming van de gebruiker voor altijd uitschakelt.  

• Mocht het dompelaar donker of blauwachtig verkleurd zijn, is de garantie vervallen. In dat geval is 
de dompelaar zonder water of met te weinig water gebruikt.  

• Principieel mogen dompelaars alleen worden gebruikt om water te verhitten - in geen geval voor 
olie of andere vloeistoffen.  
 
SCHOONMAKEN EN ONDERHOUD: 
 

OPGELET: Gevaar van verbranding resp. letsel! 
Trek de stekker uit het stopcontact en laat de dompelaar eerst afkoelen.  
 

Bijzonder schoonmaak- of onderhoudswerk is niet nodig. Reinig het toestel met een vochtige doek al 
naar behoefte. 
 
ONTKALKEN: 
 
Afhankelijk van de waterhardheid ontstaat in de loop der tijd kalkafzetting. Daarom dient u het 
regelmatig te ontkalken! Wij raden een omzichtige ontkalking met azijn aan of usueel 
ontkalkingsmiddel. Dit spaart stroom, garandeert een constant goede werking, verhittingsvermogen 
en verlengt de levensduur. Bij sterke kalkvorming kan het toestel oververhitten. De garanbtie dekt 
geen schade door verkalking. 
 
AFVOEREN: 

 
Denk aan het milieu. Uw apparaat bevat waardevolle materialen die hergebruikt of 
gerecycleerd kunnen worden. Het scheiden van de overgebleven materialen, 
vereenvoudigd het recycleren van waardevolle grondstoffen. U kunt meer informatie 
verkrijgen bij uw plaatselijke overheden.  

 
Model:   136   343   316   315   208  
Type:   201   201   105   150   208  
Netspanning:  230V~   230V~   230V~   230V~   230V~  
Wattage:  350W   350W   1000W   1500W   2000W 

! 

! 


