
Clearly Brilliant filtreringskanna 2 L med 4-Stegs KDF filterpatron

Reducerar effektivt hundratals föroreningar

Filtreringskapacitet : 7000 liter eller 6 -12 månader

Så här fungerar Clearly filtreringskanna

Fyll reservoaren i filtreringskannan med kallt kranvatten. 

Vattnet filtreras omgående genom filterpatronen. Du får nu ett rent och välsmakande vatten utmärkt 

för kalla drycker, kaffe, te samt matlagning. Filtreringskannan passar utmärkt i alla kylskåp och på 

middagsbordet likväl som i husvagnen, båten och i sommarstugan.

Så här fungerar Clearly 4-Stegs KDF filterpatron

Steg 1 - 2. Vattnet passerar genom ett 2- stegs 1 mikro filterpad, vilket tar bort partiklar som sediment, 

sand, rost, tungmetaller (koppar, bly, järn aluminium), samt kalk, kvicksilver, nickel, krom, kadmium, och 

magnesium. KDF motverkar tillväxt av bakterier, alger och svamp i filterpatronen.

Steg 3 - 4. Granulerat aktivt kolfilter (GAC) reducerar klor, dålig smak och lukt, bekämpningsmedel och 

olika kemikalier (t.ex., bensen) Ger dessutom vattnet  bättre smak och lukt.

Filtrering är ett enkelt sätt att få ett renare kranvatten

Installation - användning

1. Avlägsna plastfolien ifrån filterpatronen  (På filterpatronen kan det finnas kolpartiklar  

som uppkommit vid transporten. Dessa är helt ofarliga och går enkelt att sköljas bort)

2. Tag ut reservoaren (översta delen) i filtreringskannan, fyll kannan med kranvatten. 

3. Lägg sedan filterpatronen i den vattenfyllda kannan i cirka 15 minuter och häll sedan ut vattnet

4. Placera därefter filterpatronen så att den sitter hårt fast i reservoaren och sätt den i kannan igen.    

Fyll reservoaren med kallt kranvatten och låt det filtrera igenom filterpatronen ett par gånger. 

Avsikten är att skölja igenom filterpatronen innan användning.

5. Fyll nu upp reservoaren igen med kallt kranvatten och låt vattnet filtrera igenom filterpatronen 

och nu är det dags att börja använda filtreringskannan och njuta  av ett välsmakande vatten.

Allmänt

Efter 6 -12 månader, eller när filtreringstiden blir märkbart långsam är 

det dags att byta filterpatron.

Om filterpatronen stått utan vatten i mer än ett dygn måste steg 2 - 4  

i installationen genomföras igen.

Filtrera inte i hett vatten, då detta förstör filterpatronens funktion.

Utsätt inte filterpatronen för direkt solljus.

Rengör filtreringskannan kontinuerligt, men avlägsna alltid filterpatronen först. 

Tack för att du valt att använda en av våra filtreringsprodukter 

Upptäck fördelarna med att filtrera ditt vatten

Läs mer om våra produkter på  www.clearlyofsweden.se

Think Clearly


