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De waterontharders
type Soft 2 – 3 – 4

het PH Regelsysteem

Leeg en Schoon maken van de Container
Koppel het systeem los. Het systeem kan vol met water zitten dus doe de volgende stappen
boven de gootsteen.
 draai met de meegeleverde sleutel de ring onder de kop los.
 Haal de kop van de container en trek de buis eruit.
 Haal ook de rubber ring uit de container.
 Schud de inhoud van de container nu leeg in de afvalbak, of in een plastic zak als u het
wilt inleveren.
 Spoel alle onderdelen nu goed af en maak de ring ook goed schoon.

Het vullen van de Container









Kijk of er geen vuil en of korrels in de ring & rand
zit. Dit kan anders lekkage gaan geven.
Plaats de rubber ring terug.
Zet de buis in de opening in het midden van de container en laat deze zitten!!!
Knip een flinke punt van de zak navulling af. Strooi vervolgens de korrels in de
container rondom de buis. Zorg ervoor dat er geen korrels op de rubberen ring boven
in de container terecht komen. Dit veroorzaakt lekkage. Maak de ring dus weer goed
schoon.
Duw de buis vervolgens, zonder hem op te tillen, naar het midden. Plaats de kop erop
en zorg dat de buis in het gat van de kop terecht komt.
Schroef de kop er stevig op vast met behulp van de sleutel. Vervolgens kunt u hem
weer aansluiten.

U kunt ook de WORKSHOP video bekijken op ons YouTube Kanaal en op onze website.

U kunt bij ons altijd terecht voor vragen. Kijk op de website www.aquanaturetec.com voor het
telefoonnummer of email info@aquanaturetec.nl
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