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FlexTap Classic met Plug-&-Play leidingen.

FlexTap BoilerPROTECT™ Filter inclusief cartridge.

FlexTap 3L reservoir.

FlexTap installatie-tools & benodigdheden.
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BENODIGD GEREEDSCHAP

(Verstelbare) steeksleutel
Kruiskop schroevendraaier
Emmer

Controleer of alle leidingen stevig vast zitten in
de onderkant van de kraan door elke leiding

met de klok mee te draaien.

Vooraf aan de installatie

LEZEN VOOR GEBRUIK!

Lees de volledige handleiding nauwkeurig door en volg
de instructies in de handleiding exact op, zowel tijdens
de installatie als tijdens het gebruik. Zo voorkom je
schade aan de FlexTap en de omgeving. FlexTap is niet
verantwoordelijk voor (water)schade die ontstaat
tijdens het installeren of gebruiken van de FlexTap.

Voorafgaand aan de installatie:

Wanneer je waterinstallatie een piek-druk heeft van
hoger dan 5 bar of gemiddelde druk hoger dan 2,5 bar
dien je een reduceerventiel te installeren. Deze is
verkrijgbaar in onze service shop.



INSTALLATIE IN EEN NIEUWE KEUKEN

1

2 225 mm

BENODIGDHEDEN

INSTALLATIE VAN DE FLEXTAP

Het kan voorkomen dat er nog geen gat voor de kraan
in het keukenblad zit. Is er al wel een gat of oude kraan
aanwezig? Ga dan verder op de volgende pagina.

Als er nog geen gat voor
de kraan aanwezig is
moet er een gat geboord
worden op de juiste plek.

Boormachine
Gatenzaag (35mm)

1.

2.

Bepaal aan de hand van de
spoelbak de positie van de
kraan.

Boor hier een gat van 35
mm. Gebruik een boor die
geschikt is voor het
desbetreffende materiaal.
Let hierbij op de reikwijdte
van de uitloop van de kraan
vanaf het hart van het
kraangat.



HET VERWIJDEREN VAN DE OUDE KRAAN

BENODIGDHEDENLET OP! Heb je de
hoofdkraan goed
dichtgedraaid? Is dit niet
het geval, doe dit dan
voordat je verder gaat!

Steeksleutel
Emmer

1.

2.

3.

Koppel de oude kraan los
van je warm- en koud-
wateraansluitingen en hou
de slangen boven de
emmer. Zet de kraan open
om al het water uit de
slangen te laten lopen.

Pak de (verstelbare)
steeksleutel en schroef de
moer onder de kraan los.

Verwijder de kraan uit het
gat.
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KRAAN VOORBEREIDEN OP INSTALLATIE

Elke FlexTap wordt geleverd met de Plug-&-Play
leidingen al gemonteerd.

1.

2.

3.

4.

5.

Leiding “H” voor op de warm-wateraansluiting, deze
is grijs en er staan rode lijnen op.

Leiding “C” voor de aanvoer van koud water richting
de kraan. Deze is grijs en er staan blauwe lijnen op.

Leiding “T” voor de aanvoer van koud water naar
het filter. Deze is grijs en zit in de onderkant van de
kraan.

Leiding “I” voor de aanvoer van koud water richting
het reservoir vanaf het filter. Deze is grijs en zit los
in de verpakking.
 
Leiding “K”, de doorzichtige leiding waardoor het
kokende water vanaf het reservoir naar de kraan
toe gaat.

Controleer of alle leidingen stevig vast zitten in
de onderkant van de kraan door elke leiding

met de klok mee te draaien.



FILTER VOORBEREIDEN OP INSTALLATIE

Draai de behuizing los van
de inlaat door deze met de
klok mee te draaien.

Draai de behuizing open
door de bovenkant tegen de
klok in te draaien. 

Plaats vervolgens de filter
cartridge in de bovenkant. Je
dient hiervoor de cartridge
op het uitstekende pinnetje
te drukken.

Plaats vervolgens het hele
geheel weer in de behuizing
en zet de filter behuizing
weer in elkaar. 

LET OP dat de zwarte
rubberen ring nog in de
bovenkant zit.
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Voor de installatie dien je de filter cartridge in de filter
behuizing te plaatsen. 

1.

2.

3.
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HET AANSLUITEN VAN DE FLEXTAP

BENODIGDHEDENJe bent nu klaar met alle
voorbereidingen en kunt
nu starten met het
aansluiten van je FlexTap.

Steeksleutel
Schroevendraaier

1.

2.

3.

Haal de kraan uit de
verpakking en schroef de
moer, de metalen ring en de
rubberen ring van de kraan
af.

Plaats de kraan in je
keukenblad door eerst de
leidingen door het gat te
steken. Vervolgens kun je
deze laten zakken en de
kraan plaatsen.

Plaats nu de moer, metalen
ring en rubberen ring weer
op de kraan onder het
keukenblad en draai de
moer aan.
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Draai nu de stelschroeven
in de moer aan om de kraan
te zekeren. 

Plaats het filter en bevestig
deze aan de zijkant van het
kastje. Hou wel rekening
met de lengte van de
leidingen.

Plaats nu leiding "T" in de
"IN" kant van het filter.

Verbind nu leiding "I" met
de "OUT" kant van het filter.

Verbind nu leiding "H" uit de
kraan met de warm-
wateraansluiting.

Verbind vervolgens leiding
"C' met de koud-
wateraansluiting.

5.
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8.
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Schroef het blauwe en rode
dopje op de reservoir los.

Plaats het reservoir in het
keukenkastje, houd 10 tot
15 centimeter ruimte vrij
aan alle kanten.

Schroef leiding “I” op de
blauwe aansluiting van de
reservoir. 

Plaats vervolgens het
zwarte rubberen ringetje uit
het zakje bevestigingstools
van de kraan op de rode
aansluiting en schroef de
doorzichtige leiding “K”
hierop. 

9.

10.

11.
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HET IN GEBRUIK NEMEN VAN DE FLEXTAP

Gefeliciteerd! Je bent helemaal klaar met het
installeren van je nieuwe FlexTap. Volg deze instructies
om de FlexTap in gebruik te nemen.

1.

2.

Draai de hoofdkraan van de waterleiding in je
meterkast weer open zodat er druk op de leidingen
komt te staan. 

LET OP: Controleer direct of er nergens lekkages
zijn, wanneer dit wel het geval is, draai dan de
hoofdkraan onmiddellijk weer dicht!

Draai vervolgens de druk- en draaiknop voor het
kokend water een stukje naar voren, je hoeft deze
niet helemaal open te draaien. Hou deze open en
wacht enkele minuten tot er water begint te
stromen, hou de kraan daarna nog enkele minuten
open. Dit zorgt ervoor dat je reservoir zich volledig
vult. 

Als het (nog niet) kokende water begint te
lopen is het erg belangrijk nog enkele liters

water door het reservoir te spoelen om deze te
ontluchten. 



Draai de knop rustig terug en het (nog niet)
kokende water stopt met stromen. Belangrijk: laat
de knop niet los om het kokende water te stoppen.
Het automatische terugdraaien is enkel een
mechanisme ter beveiliging. Draai de knop rustig
terug naar de oorspronkelijke positie om een
maximale levensduur te garanderen.

Wanneer je stopt met het tappen van kokend water
stroomt het kokende water in de leidingen altijd
helemaal terug het reservoir in. Dat is niet enkel
heel veilig voor kinderen door de vertraging van
enkele seconden als je kokend water begint te
tappen, maar het zorgt er ook nog eens voor dat
elke druppel water die uit de kraan komt op
maximale temperatuur is.

Stop nu de stekker van het reservoir in het
stopcontact. De “aan”-knop begint nu te knipperen. 

3.

4.

5.



INSTELLEN VAN DE FLEXTAP

Het reservoir beschikt over twee compartimenten, één
waar het kokende water uit wordt getapt (bovenste
temperatuur) en één waar het nieuw instromende
water binnen komt (onderste temperatuur).

1.

2.

3.

Houd de “aan”-knop 5
seconden ingedrukt om het
reservoir op te starten.

Met de blauwe “SET” knop,
kies je de gewenste
bewaartemperatuur voor
het water. Dit kan niet
hoger dan 98 °C, omdat het
water dan continue zou
koken.

Druk op “OK” om de
gewenste
bewaartemperatuur te
bevestigen. Het reservoir
begint direct met het
opwarmen van het water.
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Wij zorgen voor de hoogste kwaliteit producten zodat
je zorgeloos kunt genieten. Voor het behoud van je
FlexTap systeem heb je gekozen voor een
BoilerPROTECT™ Filter. Dit filter zorgt voor het behoud
van de levensduur van de FlexTap en voorkomt vuil en
aanslag in de leidingen, reservoir en kraan.

De filtercartridge zelf heeft een levensduur van 2.000L,
dit is ongeveer 3 tot 6 maanden afhankelijk van de
gebruiksintensiteit. Het is erg belangrijk om de filter
tijdig te vervangen om de levensduur van de FlexTap te
kunnen garanderen en de garantie van uw FlexTap te
behouden.

Volg voor het vervangen van de filtercartridge altijd de
instructies in de handleiding "Filtercartridge
vervangen" op https://theflextap.com/service-contact/
bij "Downloads & Handleidingen".

GEFILTERD WATER MET FLEXTAP

NIEUWE FILTERCARTRIDGES NODIG?

Nieuwe filtercartridges kun je voordelig bestellen
via https://theflextap.com/service-shop/



Voor het activeren van je aanvullende garantie ga je
naar https://theflextap.com/garantie/

Deze FlexTap is gefabriceerd volgens de hoogste
kwaliteitseisen en zorgvuldig gecontroleerd en
geïnspecteerd voor het verlaten van de fabriek om de
hoogste kwaliteit te garanderen.

Deze gebruiks- en garantievoorwaarden doen in geen
enkel geval afbreuk aan je consumentenrechten. De
standaard garantie is geldig jegens de eerste eigenaar
voor een periode van 2 (twee) jaar na aankoopdatum.

Indien er zich in deze periode toch een productiefout
voordoet, kunt je contact opnemen met de technische
ondersteuning, zoals beschreven in het volgende
hoofdstuk van deze handleiding. Wanneer het
probleem niet kan worden opgelost word je gevraagd
het product kosteloos te retourneren voor inspectie,
mocht het probleem onder de garantie vallen dan
wordt het product kosteloos gerepareerd of vervangen
voor een nieuw product.

Elke vorm van garantie is niet van toepassing in de
onderstaande gevallen:

GEBRUIKS- & GARANTIEVOORWAARDEN 



De FlexTap is onderworpen aan onjuist gebruik,
nalatigheid of de instructies in deze handleiding zijn
niet of niet juist gevolgd;

De FlexTap is onderhevig aan schade buiten de macht
van de fabrikant, inclusief maar niet beperkt tot
normale slijtage, beschadiging door blootstelling aan
vuur, overstromingen of andere natuurkrachten;

De filtercartridge is niet tijdig vervangen en/of niet
volgens de voorschriften in de handleiding;

Indien er aanpassingen, reparaties of demontages
aan/van de FlexTap of het systeem zijn uitgevoerd door
iemand anders dan een medewerker van de
technische ondersteuning van RED X Commerce BV.

Andere garanties dan deze en de wettelijk geldende
garantie zijn niet van toepassing. 

Onjuiste installatie of onjuist gebruik kan leiden tot
zeer gevaarlijke situaties of ernstig letsel door
bijvoorbeeld elektrische schok of verbranding. RED X
Commerce BV, haar agentschappen en haar
medewerkers zijn onder geen enkele voorwaarde
aansprakelijk voor directe, indirecte of vervolgschade
van welke aard dan ook veroorzaakt door (onjuist)
gebruik van de FlexTap.



Probeer de FlexTap of het reservoir nooit te
demonteren, repareren of te gebruiken anders dan
voorgeschreven in de handleiding.

Volg altijd alle nationale en lokale veiligheidseisen en 
voorschriften voor de waterinstallatie en
elektriciteitsinstallatie.

Zorg dat het reservoir rechtop staat zoals aangegeven
in de handleiding, niet in direct zonlicht staat en er
voldoende ventilatie aanwezig is. Gebruik het reservoir
en FlexTap niet bij temperaturen lager dan 0 °C. Was
het reservoir niet direct met water.

Het reservoir mag enkel worden aangesloten op een
220-240V, 13A, 50Hz, AC, gezekerd en geaard
stopcontact welke aan alle (nationale) veiligheidseisen
voldoet. Gebruik enkel het bijgeleverde snoer.

Controleer regelmatig de slangen en aansluitingen op
tekens van lekkage. Sluit bij tekens van lekkage direct
de hoofdkraan af en neem contact op met een expert.

De FlexTap en reservoir mogen niet worden gebruikt
door kinderen en personen met een fysieke,
zintuigelijke of mentale beperking. Enkel na duidelijke,
uitvoerige instructie en onder toezicht van een
verantwoordelijke.



Reinig de kraan enkel volgens de instructies op de
website. Deze vind je bij het kopje "Onderhoud" op de
"Service" pagina.

Lees de handleiding zorgvuldig door voordat je de
FlexTap in gebruik neemt en volg alle instructies
nauwkeurig op. Inspecteer het product voordat je het
in gebruik neemt.



Kom je er met behulp van de handleiding niet uit, of
heb je een probleem wat niet in de handleiding
beschreven staat? Kijk dan bij de veelgestelde vragen
op onze website of neem dan contact met ons op.

Je kunt ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen
09:00u en 17:00u, buiten deze tijden kun je natuurlijk
altijd een e-mail sturen.

TECHNISCHE ONDERSTEUNING

E-MAIL

Stuur ons een e-mail op
contact@theflextap.com,

je ontvangt binnen 24
uur reactie.

WEBSITE

Kijk op onze website
https://theflextap.com

bij de veelgestelde
vragen.



FlexTap

Copyright 2022 ©. FlexTap is een (handels)merk van: RED X Commerce BV, Vaartweg 58J,
8243PP, Lelystad, Nederland. Bekijk voor meer informatie onze website https://theflextap.com.


