
Probleem

Slechte prestatiesOorzaakOplossing
Verminderde/geen water-
stroming

Verzamelde deeltjesFilterelement doorspoelen

Lekkende pompinlaatLosse pompinlaatDraai de pompinlaat vast

Vuil in keerklepafdichtingReinig de afdichtingsoppervlakken van de keerklep

Ontbrekende keerklepPlaats nieuwe keerklep

Lekkende pompcilinderLosse pompzuigerTrek de pompcilinder naar het einde van de slag en 
draai totdat de zuiger vastzit. Gebruik de cilinder om 
de zuiger aan te draaien.

Gebarsten/versleten O-ring 
van zuiger

Vervang de O-ring van de zuiger

Ontbrekende keerklepPlaats nieuwe keerklep

Pompcilinder pompt lastig 
(TRek-slag)

Verstopt voorfilterReinig het voorfilter

Droge O-ring van zuigerO-ring van de zuiger smeren

Geknikte/geblokkeerde 
inlaatslang

Reinig de inlaatslang

Foutief geplaatste keerklepPlaats de keerklep opnieuw

Pompcilinder pompt lastig 
(Duw-slag)

Vuil filterelementReinig het filterelement

Deksel aan schone zijde 
op pomp geplaatst

Verwijder deksel aan schone zijde

Droge O-ring van zuigerO-ring van de zuiger smeren

Foutief geplaatste keerklepPlaats de keerklep opnieuw

Pompcilinder pompt lucht, 
geen water

Verschoven voorfilterRoteer de slang bij de haak van de inlaatslang of het 
voorfilter totdat het voorfilter naar beneden gericht 
op het wateroppervlak rust en pomp dichter bij het 
waterniveau (zie Tips, “Bediening”)

Pomp is zwak/kan geen water 
pompen

Omgedraaide keerklep 
(die zorgt voor ontluchting 
en bescherming 
van holvezelmembranen)

Spoel element door en/of pomp langzamer 
(zie “Het filterelement doorspoelen”)

Doorspoelen gaat lastigOpgesloten lucht in fil-
terelement

Draai de keerkleppen om en pomp om de lucht uit 
het filterelement te halen

Inhoud van de set MSR® HyperFlow™ microfilter

Quick Connect™ flesadapter

Deksel aan schone zijde  

Inlaatslang 

Voorfilter 

Gebruikshandleiding

Handleiding filtertest

Opbergzak met beknopte naslaggids

Gewicht Set – 289 g

Pomp + voorfilter -- 210 g

Afmetingen Set – 21,6 x 8,4 x 6,4 cm

Pomp + voorfilter -- 17,8 x 6,9 x 5,3 cm

Stroomsnelheid ~ 3.0 liter per min. (afhankelijk van filterconditie, 
waterkwaliteit)

Levensduur filter ~ 1000 liter (afhankelijk van waterkwaliteit)

Filtermedia Filterelement van holvezelmembraan (HFM)*

Opbergtemperatuur Boven 0º C

Octrooien Octrooien aangevraagd

Accessoires zijn ver-
krijgbaar maar wor-
den apart verkocht

MSR® HyperFlow™ zwaartekrachtset, MSR® HyperFlow 
onderhoudsset, reserve-onderdelen

*Het holvezelmembraan (HFM) is een verzameling poreuze buisjes die beschadigd kunnen 
raken wanneer het filter valt of bevroren raakt. Deze beschadiging is niet zichtbaar. 
Volg de handleiding voor de filtertest om het filter te controleren en mogelijke 
beschadigingen op te sporen. 
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Neem voor productser vice en -  informatie contact  op met

c a s c a d e  D e s i g n s ,  I n c .
4000  F i r s t  Avenue  Sou t h ,  S ea t t l e ,  wA 98134  VS

1 -800 -531 -9531  o f  206 -505 -9500
www.ms rgea r. c om

i n f o@ca s cadede s i gn s . c om

BEPERKTE GARANTIE/BEPERKING VAN VERHAALSMOGELIJKHEDEN EN 
AANSPRAKELIJKHEID 

VS en Canada
Beperkte garantie Cascade Designs, Inc. (“Cascade”) garandeert de oorspronkelijk eigenaar (“Eigenaar”) bij nor-
maal gebruik en onderhoud dat het bijgevoegde product (“Product”) vrij is van defecten in materialen en fabricage 
voor de levensduur van het Product. elke garantie tegen defecten in materialen en fabricage vervalt wanneer het Product (i) op enige 
manier is gewijzigd, (ii) is gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet is ontworpen of (iii) niet goed is onderhouden. De garantie vervalt 
eveneens wanneer de eigenaar/gebruiker (i) de voor het Product geldende waarschuwingen en instructies niet heeft opgevolgd of (ii) het 
Product heeft blootgesteld aan misbruik of verwaarlozing.

Tijdens de garantieperiode worden originele onderdelen van het Product die naar oordeel van Cascade een defect vertonen in materiaal of 
fabricage gerepareerd of vervangen, als enige verhaalsmogelijkheid van de eigenaar. Cascade behoudt zich het recht voor enig product 
dat niet meer wordt geleverd, te vervangen door een nieuw product met een vergelijkbare waarde en functie. een geretourneerd product dat 
als niet repareerbaar wordt beschouwd wordt het eigendom van Cascade en wordt niet geretourneerd.

BeHOuDeNS De BePeRkTe GARANTIe ZOALS HIeRBOVeN OMSCHReVeN eN VOORZOVeR MAXIMAAL TOeGeSTAAN ONDeR HeT 
TOePASSeLIJke ReCHT VeRSTRekkeN CASCADe, AAN CASCADe GeLIeeRDe ONDeRNeMINGeN eN HuN LeVeRANCIeRS GeeN 
eNkeLe GARANTIe, ZIJ HeT uITDRukkeLIJk OF STILZwIJGeND, eN wIJZeN ZIJ ALLe uITDRukkeLIJke, STILZwIJGeNDe OF weTTeLIJke 
GARANTIeS, VeRPLICHTINGeN eN VOORwAARDeN TeN AANZIeN VAN HeT PRODuCT AF, MeT INBeGRIP VAN MAAR NIeT BePeRkT 
TOT eNIGe STILZwIJGeNDe GARANTIeS MeT BeTRekkING TOT VeRHANDeLBAARHeID, AFweZIGHeID VAN VeRBORGeN GeBRekeN, 
GeSCHIkTHeID VOOR eeN BePAALD DOeL OF OVeReeNSTeMMING MeT eeN BePAALDe OMSCHRIJVING.

Garantieservice. Om krachtens deze garantie voor service in aanmerking te komen, moet het onder 
de garantie vallende Product worden aangeboden bij een erkende dealer van Cascade-produc-
ten. In de Verenigde Staten en Canada kan garantieservice tevens worden verkregen door te bellen naar 1-800-531-953 
[M-V, 8:00-16:30, PDT]. De eigenaar is verantwoordelijk voor alle kosten voor het retourneren van het Product aan Cascade voor service. 
Indien Cascade van oordeel is dat het Product in aanmerking komt voor garantiereparatie of vervanging, betaalt Cascade de verzend- en 
behandelingskosten voor de retournering van het gerepareerde of vervangen Product aan de eigenaar. In gevallen waarin Cascade van 
oordeel is dat een geretourneerd Product niet in aanmerking komt voor garantieservice, zal Cascade, voorzover mogelijk, het Product 
repareren voor een redelijke prijs waarin de verzend- en behandelingskosten zijn inbegrepen. Ga voor meer informatie over het retourneren 
van producten voor garantieservice naar www.msrgear.com. 

Beperking van verhaalsmogelijkheden  Indien een bevoegde rechtbank van oordeel is dat inbreuk is gemaakt op de hierboven omschreven 
beperkte garantie, is Cascade uitsluitend gehouden tot reparatie dan wel vervanging van het Product. Indien de hierboven genoemde 
verhaalsmogelijkheid haar essentiële doel mist, zal Cascade in ruil voor retournering van het Product de oorspronkelijke aankoopprijs van 
het Product vergoeden aan de eigenaar. De HIeRBOVeN GeNOeMDe VeRHAALSMOGeLIJkHeID IS De eNIGe VeRHAALSMOGeLIJkHeID 
VAN De eIGeNAAR JeGeNS CASCADe, AAN CASCADe GeLIeeRDe ONDeRNeMINGeN eN HuN LeVeRANCIeRS, ONGeACHT weLke 
JuRIDISCHe THeORIe DAN OOk.

Beperking van aansprakelijkheid De maximale aansprakelijkheid van Cascade, aan Cascade gelieerde ondernemingen en hun leveranciers 
is beperkt tot de vergoeding van incidentele schade tot een bedrag dat niet hoger is dan de oorspronkelijke aankoopprijs van het Product. 
CASCADe, AAN CASCADe GeLIeeRDe ONDeRNeMINGeN eN HuN LeVeRANCIeRS wIJZeN eLke AANSPRAkeLIJkHeID VOOR eNIGe 
GeVOLGSCHADe OF ANDeRe SCHADe VOORTVLOeIeND uIT eNIGe wILLekeuRIGe OMSTANDIGHeID AF. DeZe uITSLuITING eN 
BePeRkING IS VAN TOePASSING OP ALLe JuRIDISCHe THeORIeËN OP BASIS wAARVAN SCHADeVeRGOeDING kAN wORDeN GeËIST, 
eN IS ZeLFS VAN TOePASSING wANNeeR eNIGe VeRHAALSMOGeLIJkHeID HAAR eSSeNTIËLe DOeL MIST.

Deze beperkte garantie verleent de eigenaar specifieke wettelijke rechten; de eigenaar kan beschikken over aanvullende rechten die van 
staat tot staat variëren.

Volg altijd alle instructies met betrekking tot gebruik, veiligheid en bediening van dit of enig ander Cascade-product. 

wettelijke rechten van consumenten binnen de europese unie worden hierdoor niet beïnvloed.

Cascade Designs, Ltd.
Dwyer Road, Midleton, County Cork, Ierland

(+353) 21-4621400
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Gedrukt op 50% gerecycled (30% PCR) papier. Chloor-/zuurvrij verwerkt. 159742-2

pROBLEmEN OpLOSSEN
SpEcIFIcAtIES

tIpS

Raadpleeg Reinigen en onderhoud van filterelement voor meer informatie.

BIOLOGIScH GEVAAR
er zijn risico’s verbonden aan reizen door afgelegen gebieden en het gebruik 

van waterfilters. Het drinken van onbehandeld water kan leiden tot blootstelling 
aan schadelijke micro-organismen en een verhoogd risico op maag-darmziekten. 

Het onjuist gebruik van dit filter verhoogt het risico dat u wordt blootgesteld 
aan schadelijke micro-organismen en verhoogt het risico op maag-darmziekten. 
Verklein de kans om ziek te worden door de waarschuwingen en instructies in 
deze handleiding in acht te nemen en u te informeren over waterveiligheid in 

afgelegen gebieden. 

u BeNT VeRANTwOORDeLIJk VOOR uw eIGeN VeILIGHeID eN VAN 
DeGeNeN IN uw GROeP. GA VeRSTANDIG MeT De ARTIkeLeN OM. 

Gebruik het HyperFlow microfilter nooit om zeewater of chemisch verontreinigd 
water te filteren, zoals water uit inbalkingsvijvers van mijnen of nabij grote 
agrarische operaties. Het HyperFlow microfilter maakt geen drinkwater van 
deze bronnen en verwijdert niet alle virussen, chemicaliën en radioactieve 

stoffen of deeltjes kleiner dan 0,2 micron. 

Houd de inlaatslang en andere mogelijk besmette onderdelen uit de buurt van 
het gefilterde water om kruisbesmetting te voorkomen. 

VOORDAT u DIT FILTeR GAAT GeBRuIkeN, MOeT u ALLe INSTRuCTIeS 
eN wAARSCHuwINGeN IN DeZe HANDLeIDING LeZeN, BeGRIJPeN eN 

OPVOLGeN. Als u de waarschuwingen en instructies niet in acht neemt, kan dit 
leiden tot maag-darmziekten.

BELANGRIJK
Voor u dit waterfilter gaat monteren en gebruiken, moet u deze gehele handleiding 
zorgvuldig lezen en begrijpen. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik. 

Begrijpt u deze handleiding niet of hebt u vragen, bel dan naar Cascade Designs op 
1-800-531-9531.

www.msrgear.com

Neem voor productservice en -informatie contact op met

Filterelement
Reinig het element door dit na elke 8 liter (1x/dag in gebruik) door te spoelen om 
opeenhoping van bezinksel te voorkomen en de levensduur van het filter te verlengen.  
(Zie Reinigen en onderhoud van filterelement.) Indien de stroming na het doorspoelen  
nog steeds niet is hersteld, vervangt u het element.
Neem op langere tochten een reserve-element mee. u kunt dit kopen bij de plaatselijke of 
online MSR-dealer.

Water verzamelen en bereiden
Gebruik het schoonste beschikbare water.
Filter geen zilt, troebel of modderig water, water afkomstig van een gletsjer of theekleurig 
water dat zichtbare tannine bevat, aangezien het filter bij dit soort bronnen snel verstopt 
zal raken.
Indien er geen helder water beschikbaar is, laat de deeltjes dan naar de bodem zakken 
voordat u het water filtert. Vul een bak met water en laat het water staan tot deeltjes naar 
de bodem zijn gezakt. Filter het water halverwege de opvangbak en gooi het sediment op 
de bodem weg. Of verzamel water en filter dit eerst door een doek of koffiefilter om de 
deeltjes te verwijderen.
Als u water wilt behandelen waarvan u vermoedt dat het watergedragen virussen bevat, 
gebruik dan een geschikt desinfecteringsmiddel. Volg de aanwijzingen voor gebruik van de 
fabrikant. Informatie over desinfecteringsmiddelen vindt u op de website van de Centers for 
Disease Control: www.CDC.gov.  

Bediening
In snelstromend water moet het voorfilter drijven in de stroom waarbij het water opneemt 
vanaf of net onder het oppervlak voor een beter resultaat.
OPMeRkING: Als u pompt bij een sterke stroming, houdt u de inlaatslang stevig vast en 
pompt u voorzichtig om de pompset of het voorfilter niet te verliezen.
Indien de pompcilinder lucht pompt in plaats van water, maakt u het voorfilter geheel 
nat door het half (of verder) onder water te dompelen en de inlaatslang aan te passen. 
Indien er luchtbellen in de pompcilinder blijven, plaatst u de pomp verticaal met de 
pompuitlaat aan de bovenkant en haalt u met 2 volle slagen de opgesloten lucht eruit om 
de doorstroomsnelheid te herstellen.

Andere vergaarmethoden
Ter voorkoming van kruisbesmetting bij 
het filteren van water, beveelt MSR deze 
vergaarmethoden aan:

Quick Connect™ flesadapter (MSR® 
Dromedary™ zak, Nalgene® flessen)
Vervang de dop op de Dromedary zak 
door de Quick Connect™ flesadapter. 
Verwijder deksel aan schone zijde. 
Verwijder de flesadapterafsluiter en sluit de 
uitlaatadapter aan op de Quick Connect 
flesadapter. Plaats het deksel aan schone 
zijde op de flesadapterafsluiter. Volg 
stap1-3 (gebruikshandleiding). Nadat het 
water is gefilterd en vergaard, sluit u de 
flesadapterafsluiter. 

Drinkslang (Platypus®, CamelBak® 
handsfree hydratatiesystemen)
Verwijder de bijtklep en berg deze op een 
schone plek op. Duw het uiteinde van de 
hydratatiedrinkslang op het uitlaatkoppelstuk. 
Volg stap 1-3 (gebruikshandleiding). 
Nadat het water is gefilterd en vergaard, 
brengt u de bijtklep weer aan.

Bakopening (Platypus® Hoser™, 
meeste waterflessen)
Druk de uitlaatadapter in de bakopening. 
Volg stap 1-3 (gebruikshandleiding). 
Nadat het water is gefilterd en vergaard, 
sluit u de dop op de fles.

Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South, Seattle, wA 98134 VS

1-800-531-9531 of 206-505-9500

QUIcK cONNEct™ 
FLESADAptER

DRINKSLANG

BAKOpENING



wAtER FILtEREN pOmpSEt INpAKKEN EN OpBERGEN
mSR® HypERFLOw™ mIcROFILtER 

BEDIENINGSINStRUctIES

FILtER VOORBEREIDEN

HEt mSR® HypERFLOw™ mIcROFILtER  
LEREN KENNEN

REINIGEN EN ONDERHOUD VAN FILtERELEmENt

Deksel aan 
schone zijde

Berg het filterelement nooit op bij koude temperaturen (onder 0º C). Als het filter 
bevroren raakt, zullen de inwendige vezels namelijk blijvend beschadigd wor-
den. Spoel filteronderdelen altijd uit en droog deze.

KEERKLEppEN 
UItSpOELEN

3-4 SLAGEN

GROtE KEERKLEp 
OmDRAAIEN

FILtER DESINFEctEREN

pOmpEN mEt VER-
DUNDE BLEEKOpLOS-

SING

1. Sluit het open uiteinde van de inlaatslang aan op de haak van de inlaatslang.
2. Schroef het deksel aan schone zijde los van de pompuitlaat.

 Plaats het deksel aan schone zijde op de flesadapterafsluiter om 
kruisbesmetting bij het filteren te voorkomen. (Zie Stap 2 afbeelding.)

3. plaats het voorfilter (met schermzijde naar beneden) in het water.
Vermijd, indien mogelijk, snelle stromingen om te voorkomen dat u per 
ongeluk het voorfilter kwijtraakt.

4. pomp het filter 3 tot 4 slagen om de pompset te vullen, het uitlaatkoppelstuk 
door te spoelen en het voorfilter te bevochtigen.

Het HyperFlow microfilter wordt verkocht met een Quick Connect™ flesadapter, 
die kan worden gebruikt op verschillende bakken. Ter voorkoming van kruisbe-
smetting bij het filteren van water, beveelt MSR enkele veilige vergaarmethoden 
aan. (Zie Tips.)
1. Bevestig een schone bak op de uitlaatadapter of het uitlaatkoppelstuk. (Zie Tips.)
2. pak de pompuitlaat stevig vast met de ene hand en de pompinlaat met de 

andere hand.
3. pomp met het filter om water te filteren (ongeveer 80 slagen/minuut voor opti-

male prestaties).
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Bij het filteren van water moet u ervoor zorgen dat er geen vuil of ongefilterd 
water in de schone bak spat. Daardoor kan verontreiniging optreden.

1. Haal het voorfilter uit het water.
2. pomp met het filter om het resterende water te verwijderen.
3. Bevestig het deksel aan de schone zijde weer op de uitlaatadapter.

4. wikkel de inlaatslang rond de pompcilinder.
 wikkel de voorfiltersluitband rond het voorfilter en de inlaatslang ter 
bescherming van de pompset.

5. plaats de pompset in de opbergzak.
 Berg de flesadapter op in het vakje in de zak.

Spoel het filterelement na elke tocht door en voordat u dit voor langere tijd 
opbergt. (Zie Reinigen en onderhoud van filterelement.)

Het HyperFlow microfilter moet regelmatig worden gereinigd en onderhouden om goed te blijven werken. Reiniging en onderhoud zijn afhankelijk van de gebruiksfrequentie 
en de waterkwaliteit.Het filter raakt geleidelijk verstopt tijdens het gebruik, vooral bij het filteren van water uit gletsjerstromen en troebel of theekleurig water. Voor optimale en 
langdurige prestaties spoelt u het filterelement door na elke 8 liter (1x/dag in gebruik) om opeenhoping van bezinksel te voorkomen en de levensduur van het filter te verlengen. 
Indien de doorstroomsnelheid minder dan 1 liter/min. bedraagt na het doorspoelen, vervangt u het filterelement om de doorstroomsnelheid te herstellen. Reserve-onderdelen 
vindt u in de MSR® HyperFlow™ onderhoudsset, die los verkrijgbaar is bij een plaatselijke of online MSR-dealer.

HEt FILtERELEmENt DOORSpOELEN
Verricht het doorspoelen altijd in een gecontroleerd gebied zodat u geen kleine 
onderdelen kwijtraakt.
1. Doe ½ liter gefilterd water in een schone, door mSR aanbevolen bak. 

(Zie Tips.)
2. Verwijder de inlaatslang en schroef de pompinlaat los van de pompcilinder.
 Maak geen poMpbeweging omdat opgesloten lucht de werking belemmert.  

(Zie Problemen oplossen.)
3. Draai de grote keerklep om en plaats deze weer in de pompinlaat.
4. trek de pompcilinder naar het einde van de slag en draai totdat de zuiger vastzit.

 Gebruik de cilinder om de zuiger los te draaien uit het filterelement zodat u bij 
de kleine keerklep kunt.

5. Draai de kleine keerklep om en plaats deze weer in de zuiger.
6. Schroef de pompcilinder (met zuiger en omgedraaide klep) voorzichtig op het fil-

terelement. 
OPMeRkING: Beide uiteinden van de kleine en grote keerklep moeten naar de 
pompinlaat wijzen.

DE KEERKLEppEN REINIGEN
1. Schroef de pompinlaat los.

 Trek voorzichtig aan de grote keerklep om 
deze te verwijderen.

2. Schroef de zuiger los van het filterelement. 
 Trek voorzichtig aan de kleine keerklep 
om deze te verwijderen. 

3. Spoel alle pomponderdelen en keerkleppen 
grondig.

4. Duw beide keerkleppen stevig terug op 
hun plek en zet alles weer in elkaar.
Voor voorwaartse stroming moeten beide 
klepuiteinden naar de pompuitlaat wijzen.
Voor doorspoelen moeten beide klepuiteinden 
naar de pompinlaat wijzen.

HEt VOORFILtER REINIGEN 
Spoel het voorfilter uit in schoon water en laat 
het aan de lucht drogen.

ZUIGER O-RING SmEREN
1. Schroef de pompinlaat los van de pompcilinder.
2. Schuif de pompcilinder naar de pompuitlaat 

zodat de O-ring van de zuiger vrijkomt.
3. Smeer de O-ring van de zuiger en zet de pomp 

weer in elkaar.
Gebruik MSR siliconensmeermiddel voor 
waterfilters (zit in de MSR® HyperFlow™ 
onderhoudsset), lippenbalsem of vaseline.

pompuitlaat

Uitlaatkoppelstuk

Uitlaatadapter

Filterelement

pompcilinder

Zuiger

O-ring 
van zuiger

Kleine 
keerklep

Grote 
keerklep

pompinlaatHaak van 
inlaatslang

Inlaatslang

Voorfilter

Sluitband 
voorfilter

Flesadap- 
terafsluiter

Quick 
connect™ 

flesadapter

ONGEVEER 80 SLAGEN 
pER mIN.

ZUIGER  
LOSScHROEVEN

10+ SLAGEN

VOORFILtER 
UItSpOELEN

O-RING VAN DE 
ZUIGER SmEREN
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Behandel de pomp voorzichtig, aangezien een beschadigd filter de blootstelling 
aan schadelijke micro-organismen niet kan voorkomen. Controleer het filter altijd 
op beschadiging indien dit uit de pompbehuizing is gevallen. Test het filter op 
beschadiging wanneer de pomp van een hoogte van 0,9 meter of hoger op een 
hard oppervlak is gevallen. (Zie handleiding filtertest.) Indien het filter defect is, 
moet u dit niet meer gebruiken en het filterelement vervangen.

7. Schroef de pompinlaat op de pompcilinder. poMp ook nu geen lucht in de poMp. 
(Zie Problemen oplossen).

8. Sluit de bak met gefilterd water aan op de uitlaatadapter (of het uitlaatkoppelstuk).
Bij gebruik van een harde fles (Nalgene®), draait u de bak om zodat er geen lucht 
bij het uitlaatkoppelstuk komt.
Bij gebruik van een flexibel watersysteem (MSR® Dromedary™ zak met Quick 
Connect™ flesadapter), haalt u de lucht uit de zak voordat u de uitlaatadapter 
bevestigt.
Bij gebruik van een persoonlijk hydratatiesysteem (Platypus® Big Zip SL™, 
CamelBak®), verwijdert u de bijtklep, haalt u de lucht uit de zak en drinkslang en 
bevestigt u de drinkslang rechtstreeks op het uitlaatkoppelstuk.  

9. pomp ten minste 10 volledige slagen van gefilterd water om het filterelement door te 
spoelen.
wacht bij elke slag totdat de pompcilinder met water wordt gevuld.

wanneer het doorspoelen is voltooid, haalt u de pomp uit elkaar en plaatst u de 
kleine en grote keerklep weer in de oorspronkelijke stand met voorwaartse stroming. 
Droog de pompset en zet deze weer in elkaar. LeT OP: Voorkom dat u het filterele-
ment laat vallen, waardoor het filter beschadigd kan raken.

Om de groei van bacteriën of schimmels te voorkomen, moet u het filter altijd 
desinfecteren voorafgaand aan of na afloop van langdurige opslag of na lange 
tijd te zijn gebruikt (15 of meer dagen achter elkaar).
1. Gebruik een oplossing van 2 druppels huishoudelijk bleekmiddel in 1 liter water.
2. Verwijder de inlaatslang van de haak van de inlaatslang.
3. pomp een verdunde bleekoplossing door het filter.
4. Verwijder de pompinlaat van de bak.

 Pomp met het filter om de resterende oplossing te verwijderen.
 Sluit de inlaatslang weer aan op de haak van de inlaatslang.

5. maak alle pomponderdelen geheel droog met een doek of laat deze aan de lucht 
drogen.
OPMeRkING: De binnenzijde van het filterelement wordt niet compleet 
droog, maar het bleekmiddel uit de oplossing voorkomt de groei van 
schadelijke micro-organismen.

6. pak de pompset in en berg deze op in de opbergzak.
 Bevestig het deksel aan schone zijde op de uitlaatadapter.

wAARScHUwING
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Desinfecteer het filter grondig voordat u dit voor langere tijd opbergt ter voor-
koming van de groei van schimmel, meeldauw en bacteriën. Desinfecteer de 
onderdelen nooit in de vaatwasser of magnetron, aangezien deze door de grote 
warmte daarvan beschadigen of smelten.


