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Alle producten zijn
beschermde handelsmerken
van
Aqua Living GmbH & Co. KG
en mag niet worden
afgebeeld of hun
beschrijving gebruikt zonder
hun toestemming.
Zonder de uitdrukkelijke
toestemming van
Aqua Living GmbH & Co KG
kan deze publicatie
- noch geheel, noch
gedeeltelijk - worden
afgebeeld, opgeslagen,
gereproduceerd en
overgedragen door middel
van mechanische,
elektronische of
fotomechanische media van
welke aard dan ook.
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Voor de start

Omvang van
levering

Algemene
opmerkingen

Gefeliciteerd met de
aankoop van uw nieuwe
Spring-Time®
professional.

Haal de veer uit de
verpakking en controleer
de volledige
leveringsomvang.

Lees de gebruiksaanwijzing
zorgvuldig door en bewaar
hem op een veilige plaats.

Met de aankoop van het
waterzuiveringstoestel
Spring-time® Professional
heeft u gekozen voor een
toestel van hoge
kwaliteit.

Bewaar uit voorzorg het
karton samen met de
binnenverpakking.
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Beste klant!

De ontwikkeling en
productie van uw toestel
vindt plaats in Duitsland. De
veer-tijd wordt gekenmerkt
door eenvoudige bediening,
duurzaamheid,
betrouwbaarheid en hoge
reinigingsprestaties.
De hoge
zuiveringsprestaties worden
bereikt met eersteklas
filters en het fijnste
membraan, de omgekeerde
osmose. De verrijking met
actieve waterstof gebeurt
door een waterstofgenerator
zonder oxidatiemiddelen.
Of u uw vers gezuiverd
water nu gebruikt om te
drinken, om van koffie of
thee te genieten, of om
voedsel te bereiden, de
hoge zuiverheid van het
water en de unieke smaak
zullen u overtuigen.
We wensen u veel plezier
met uw nieuwe
waterzuiveraar!
Uw aqua living® Team

Als er zichtbare
transportschade is, mag
het toestel niet in gebruik
worden genomen.
Neem in dat geval binnen 3
dagen contact op met uw
dealer of Aqua Living.
Zorg ervoor dat de
verpakking niet in de handen
van kinderen terechtkomt.
Attentie:
Verstikkingsgevaar!

Omvang van de levering:
• Apparaat
lentetime® professional
• Waterreservoir
• Tankdop
• Lekbak
• Opvangbak
• Afvoerkanaal
• Gebruiksaanwijzing
• Garantiecertificaat
• Garantiekaart
• Ontkalkingsmiddel
• Ontsmettingsmiddel

Alvorens het apparaat op
het lichtnet aan te sluiten,
dient u te controleren of de
netspanning op het
typeplaatje overeenkomt
met de plaatselijke
netspanning.
Plaats het apparaat op een
vlakke en stevige
ondergrond.
Laat het ingeschakelde
toestel niet onbeheerd
achter.
Dit toestel is alleen geschikt
voor de filtratie van koud
leidingwater in woonwijken.
Dit apparaat wordt niet
aanbevolen voor gebruik door
gebruikers (inclusief
kinderen) met fysieke,
zintuiglijke of mentale
handicaps, of gebrek aan
ervaring en kennis, tenzij zij
onder toezicht staan van of
instructies hebben gekregen
over het gebruik van het
apparaat door een bevoegd
persoon.
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Productoverzicht /
Illustraties

1. Handvat gebied
2. Waterreservoir
3. Dekking
4. Kleppen (inlaat/uitlaat)

9. Weergave

5. Voorpaneel

10. Start-stop knop

6. Magneethouder

11. Voorfilter

7. Lekbak

12. Omgekeerde osmose
membraan

8. Afvoerkanaal

13. Keramisch filter

14. Waterafvoer met
menuveld
15. Opvangbak voor
condensatiewater /
ozonhoudend water
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Belangrijke voorzorgsmaatregelen voor uw
veiligheid

Het apparaat moet ten
minste om de vier
weken (maandelijks), of
vaker indien nodig,
worden ontkalkt met
het door aqua living
aanbevolen
ontkalkingsmiddel® (ook
verkrijgbaar in de
vakhandel).

• Behandel het toestel met
bijzondere voorzichtigheid in
de aanwezigheid van kinderen.

• Controleer
of
de
spanning die op het
typeplaatje
van
het
apparaat staat
De netspanning moet
overeenkomen met die van
uw netaansluiting.

Ontsmetting van de
aqua living® met het
originele
desinfectiemiddel wordt
sterk aanbevolen
eenmaal per maand en
voor en na een langere
periode van nietgebruik (ca. 14 dagen).

• Houd het toestel niet vast
onder stromend water.

•

Bij het gebruik van
elektrische apparaten gelden
dwingende gebruiksregels om
ongelukken door brand of
elektrische schokken te
voorkomen. Daarom moeten
de volgende instructies
zorgvuldig worden gelezen
en opgevolgd alvorens het
toestel in gebruik te nemen:

• Gebruik geen duidelijk
beschadigde toestellen.
• Trek de stekker uit het
stopcontact wanneer u het
apparaat niet gebruikt of
wanneer u onderdelen
verwijdert of plaatst.
• Dompel het netsnoer, de
stekker of het apparaat
niet onder in water of
andere vloeistoffen en
bescherm het netsnoer
tegen contact met hete
oppervlakken.
• Stel het apparaat niet
bloot aan direct zonlicht en
gebruik het niet in de
onmiddellijke nabijheid van
kooktoestellen, ovens of
hittebronnen

• Indien verschillende
bewerkingen na elkaar
moeten worden
uitgevoerd, moet de
volgende volgorde in
acht worden
genomen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

• Giet geen koolzuurhoudende of
hete dranken in het toestel.
• Gebruik geen microbiologisch
gevaarlijk water of water van
onbekende oorsprong.

• Vervang de voorfilter
regelmatig
(voor de tijdsintervallen zie p. 24
- 26).
• Giet altijd het restwater weg
uit het waterreservoir na de
watercyclus. De watercyclus is
voltooid wanneer het displayvenster niet meer verlicht is en
het woord "water" verschijnt.
"Ready" verschijnt (ca. 30
seconden).

• Na de eerste ingebruikneming
Ontkalking
van het toestel, na elke
Membraan spoelen
voorfiltervervanging en na
Ontsmetting
succesvolle ontkalking en
desinfectie van het toestel,
Membraan spoelen
Waterzuivering zonder H2 spoelt u het membraan door en
werpt u de eerste waterstroom
Voorfilter vervangen
weg.
Membraan spoelen
Waterzuivering (zonder H2)

• Na inbedrijfstelling
mag het apparaat alleen op een
vorstvrije plaats (+2° Celsius)
worden gebruikt of opgeslagen.

Belangrijke opmerkingen
over het vervangen van
het voorfilter

• Vul de aqualiving alleen met
koud leidingwater.
• Verwijder het
waterreservoir niet
terwijl de Springtime
in werking is.
• De watertank pas
Verwijderenwanneer in het
display "Ready" wordt
weergegeven.
• Pas wanneer alle filters
tot de aanslag zijn
vastgeschroefd, kan
het apparaat zijn werk
doen.
• Laat beschadigingen aan
de spring-time®
onmiddellijk repareren.
Neem hiervoor contact
op met uw
klantendienst.

Elektromagnetische velden

Het toestel voldoet aan alle
normen betreffende
elektrische, magnetische en
elektromagnetiche velden

Reparatie/ Reiniging/
Netkabel
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Reparaties of technische
ingrepen aan het apparaat
mogen uitsluitend worden
uitgevoerd door de
klantenservice van aqua living
.®
Het voorfilter heeft een
maximale gebruiksduur van 6 Kijk eerst naar de
veelgestelde vragen en neem
maanden.
dan, indien nodig, contact
De intervallen tussen de
vervangingen van de voorfilters op met de klantenservice
(zie blz. 29).
hangen af van de kwaliteit
Als
het apparaat
van het leidingwater.
gerepareerd
moet worden,
Zwaar belast leidingwater
mag u het alleen in de
kan leiden tot kortere
originele verpakking aan
intervallen.
aqua living® retourneren.
Ten laatste na
Reiniging
Een voorfilter moet worden
Gebruik geen azijnzuur,
vervangen na 6 maanden
schuur- of schuurmiddelen
vanaf de datum van
om de buitenkant van het
aankoop / laatste
toestel en het
voorfiltervervanging.
waterreservoir te reinigen.
Voor de voorfilterwissel,
Een vochtige doek is
alleen originele
voldoende.
aqua living® filters kunnen
Het waterreservoir moet
worden gebruikt.
worden gereinigd als het
Koop ze bij uw dealer of
zichtbaar vuil is. Het
rechtstreeks bij aqua living® .
waterreservoir kan ook in de
vaatwasmachine worden
Na elke voorfiltervervanging
gereinigd (tot 50° C).
moet de eerste waterstroom
(zonder H2) worden
Netkabel
weggegoten.
Het netsnoer is ca. 2,0
De voorfiltervervanging kan
m lang.
door de klant zelf worden
Een verlengkabel kan
uitgevoerd.
worden aangesloten indien
(zie bladzijden 24 - 26).
alle belangrijke voorschriften
in acht worden genomen.
U kunt elke voorfilterwissel
Als het netsnoer beschadigd
noteren in de notities op blz.
of defect is, is het mogelijk
32 - 34.
dat
het kan nabesteld worden via
de aqua living®
klantendienst.
De klant is als enige
verantwoordelijk voor het
tijdig vervangen van de
voorfilter.

Componenten voor waterzuivering

Waterstofgenerator/
Ozongenerator

Componenten voor
waterzuivering

2. Omgekeerde osmose

Het aqua living® voorfilter
heeft een maximale
levensduur van 6
maanden.

Stoffen zoals zware
metalen, pesticiden,
medicijnresten, chloor,
bacteriën, virussen, asbest,
nitraten, nitrieten,
anorganische mineralen en
radioactieve elementen
worden tot 99,99 %
uitgefilterd.

De
spring-time® professional
kan worden gebruikt met een
voorfilter met sediment of
een voorfilter met actievekoolblok.
De sediment-voorfilter wordt
standaard in de Springtime
geplaatst.
Het actiefkoolblok-voorfilter
kan worden gebruikt in
plaats van het sedimentvoorfilter. Het moet worden
gebruikt als het
leidingwater een hoog
chloorgehalte heeft of als
het apparaat in het
buitenland wordt gebruikt.
Attentie!
Zorg ervoor dat alle
filters altijd tot de
aanslag zijn
vastgeschroefd.
Indien dit niet het geval is,
fuunctioneert het filter
niet.

1. Sediment voorfilter

Hierdoor worden alle vaste
stoffen zoals zand, roest
en andere deeltjes in
hoge mate uitgefilterd.
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Waterstofgenerator

membraan

Alleen zuiver water,
mineralen in ionische vorm
en zuurstof passeren de
fijne poriën van het
membraan.

Door de functie van de
waterstofgenerator wordt
het gefilterde water verrijkt
met moleculaire waterstof
en krijgt het bovendien een
aanzienlijk betere
redoxwaarde en het
vermogen om vrije radicalen
te neutraliseren.

Ozongenerator
Door de functie van de
ozongenerator is het
gefilterde water
verrijkt met geconcentreerde
zuurstof.

3. Nafilter / keramisch filter

Dit filter vormt een extra
veiligheidsniveau en geeft
het water de kristalheldere
smaak van vers
gletsjerwater, evenals de
zeshoekige structuur.

Attentie:
Het ozonwater is geen
drinkwater!

Onderhoud van de
waterstof- en
ozongenerator

4. Steriel filter

Het steriele filter bevindt
zich in de uitstroomkraan
en is een extra
veiligheidsfase die er voor
zorgt dat de
uitstroomkraan steriel
blijft.

Om een optimale
concentratie van waterstof
en ozon in het water te
handhaven, raden wij u aan
de waterstofgenerator en
de ozongenerator, die
slijtageonderdelen zijn,
regelmatig, ongeveer om
de twee jaar, te
vervangen.
vijf jaar door de
klantendienst.

Weergave

Menu
veld

Eerste gebruik

De springtime is voorzien van
een menuveld op de
uitloopkraan. In dit menu
kunt u kiezen tussen de
volgende drie programma's:
"Vers geperst water"
of
"Vers geperst water"
verrijkt met actieve
waterstof.
of
"Vers geperst water"
verrijkt met geconcentreerde
zuurstof / ozon.

Druk op de Mode toets om
toegang te krijgen tot het
ozonwater.
"S".
Houd de modusknop
gedurende ca. 5
seconden ingedrukt.
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Betekenis:
In werking:

Het display toont de waarde
van de inlaat-geleidbaarheid
van het leidingwater van de
opgeloste geleidende
deeltjes in PPM (parts per
million).
De draaiende driehoeken
(links, onder) symboliseren
de werking van de pomp.
De oplopende balken
(rechts, onder) visualiseren
de drukverdeling in de
afzonderlijke filters.

Na filtratie:

De begininstelling is altijd
"Vers geperst water".

Druk op de Mode knop om
naar de waterstofverrijking
"H" te gaan.

De eerste twee water
filteringen moeten worden
weggegooid wanneer de
Springtime voor het eerst in
gebruik wordt genomen.
Het water van de derde
waterzuivering kan gedronken
worden.
Voer de eerste
waterreiniging uit in de
beginstand.
"Vers geperst water" en de
tweede waterzuivering met
waterstofverrijking.
Produceer waterzuivering /
"Vers geperst water" (zie
bladzijde 12).

Het display toont de
uitgangsgeleiding van het
gezuiverde water in PPM
(parts per million).

Bereid waterstof voor (zie
pagina 13).
Maak ozonwater (zie pagina
14).

Voor langdurig nietgebruik / vakantie

Functie/Onderhoud Verzamelaar

Voor de vakantie

Functie/onderhoud
van de opvangbak

Voordat u op vakantie gaat,
moet u het apparaat eerst
ontkalken en vervolgens
ontsmetten.
Laat het waterreservoir
op het toestel zitten en
doe het deksel van het
reservoir er niet op.

1. Gebruik het apparaat niet
zonder dat de lekbak is
geplaatst!

3. Plaats de
opvangbak.

Opnieuw in gebruik nemen na
een langere periode van nietgebruik

Het toestel is nu weer klaar voor
gebruik.

Voer de ontsmetting
van de Springtime uit.
Als de laatste
voorfiltervervanging meer
dan 6 maanden geleden was,
moet ook de voorfilter
worden vervangen.
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Onder bepaalde
bedrijfsomstandigheden kan
zich enige condensatie
verzamelen in de
opvangbak.

Indien het toestel minder dan
14 dagen niet wordt gebruikt,
moeten alleen de eerste
twee waterzuiveringen
worden afgegoten.

2. Het water dat
eventueel in de
opvangbak is opgevangen
Giet het water eenmaal per
week uit en spoel zo nodig
de opvangbak uit.

Voer waterzuivering uit
"Vers geperst water maken
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Een keuze in het
menuveld is niet nodig,
omdat de oorspronkelijke
instelling altijd dezelfde
is.
"Vers geperst water"
is.

Sluit het 24 V stopcontact
aan op het toestel.
Steek de netstekker in het
stopcontact en plaats een
bak van geschikte grootte
(min. 1,4 l) onder de
wateruitloop.
Druk kort op de
start/stop-knop en de
waterzuivering begint.
Nadat het water is
doorgelopen, schakelt
het toestel automatisch
uit.
Uitschakelen is dus niet
nodig!

Verwijder het waterreservoir,
vul het met 1,8 l koud
leidingwater en plaats het in
de juiste positie (witte
schaalverdeling voor de
vulhoeveelheid links
vooraan).
Het toestel is klaar voor
gebruik.

Attentie:
Het waterreservoir mag niet
worden verwijderd terwijl het
water stroomt! Het toestel staat
onder druk.
Attentie:
Het waterreservoir mag niet
moet 30 seconden na het
doorlopen van het water
verwijderd worden!
De 30 seconden zijn voorbij
wanneer het display niet langer
verlicht is en "Ready" op het
display wordt weergegeven. (De
druk neemt af in de 30
seconden nadat het water is
doorgelaten).
Attentie:
Het waterreservoir mag niet
moet 30 seconden na het
doorlopen van het water
verwijderd worden!
De 30 seconden zijn voorbij
wanneer het display niet langer
verlicht is en "Ready" op het
display wordt weergegeven. (De
druk neemt af in de 30
seconden nadat het water is
doorgelaten).
Attentie:
Giet het restwater in het
waterreservoir weg na elke
cyclus. Dit beschermt de
afdichtingen en voorkomt dat
verontreinigende stoffen zich
ophopen in de tank.

Produceer waterstof
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3. Druk de start-stopknop
kort en licht in. De
waterproductie begint.

1. Vul de watertank met
Vul met 1,8 liter koud
leidingwater en plaats een
bakje onder de wateruitloop.

Info: Wanneer u op het
menuveld selecteert en
de waterzuivering met
waterstofverrijking start
via de
start-stopknop langer dan 30
seconden wordt ingedrukt,
schakelt de spring-time®
automatisch terug naar het
normale
waterzuiveringsprogramma
zonder waterverrijking.

Toepassing:
Het waterstofwater kan
niet alleen worden gebruikt
om te drinken.
Het is ook bijzonder
waardevol voor vis, vlees,
fruit, groenten en salades.
De laatste, wanneer ze
b.v. 30 minuten in vers
water met waterstof
liggen, worden door de
waterstof tot nieuw leven
gewekt en kunnen soms
even knapperig worden als
toen ze geoogst werden.
Ook bij uitwendig gebruik is
de wasstof zeer waardevol
voor ons lichaam.
Waterstof voetbaden of het
aanbrengen van waterstof
kompressen zorgen ervoor
dat de actieve waterstof in
de huid dringt en de
spanning verlicht.
Een gestreste huid herstelt
sneller door te wassen met
waterstofwater. Droog de
huid niet af, maar laat het
water met waterstof
intrekken.

2. Door kort op de Modetoets op het menupaneel te
drukken, wordt de
"H" en de verlichte ring
wordt blauw en de
verrijking met actieve
waterstof is geselecteerd.

Ozonwater produceren
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Ozon water.Toepassing
Wanneer ozonwater wordt
geproduceerd, wordt ook de
waterafvoer
gedesinfecteerd.
Start het ozonprogramma ten
minste één keer per week.

de "S" en de verlichte ring
lichten rood
op
en
verrijking
met
geconcentreerde zuurstof
is geselecteerd.
3. Druk de start/stop-knop
kort en licht in. De
ozonwaterproductie begint.

1. Vul de watertank met
Vul met 1,8 liter koud
leidingwater en plaats een
bakje onder de wateruitloop.

Info: Als de keuze in het
menuveld en het starten
van de waterzuivering met
ozonverrijking door het
indrukken van de startstopknop meer dan 30
seconden van elkaar
verschillen, schakelt de
waterzuivering met
ozonverrijking uit.
spring-time® schakelt
automatisch terug naar het
normale
waterzuiveringsprogramma
zonder verrijking met ozon.

Attentie:
Het ozonwater is geen
drinkwater!

Het ozonwater / steriel
water is ca. 15 min. na
productie actief. Na ca. 30
min. kan geen ozon /
geconcentreerde zuurstof
meer in het water worden
gemeten.
- Het ozonwater is zeer
nuttig voor het verwijderen
van resten van
bestrijdingsmiddelen uit
fruit, groenten en sla of
voor het desinfecteren van
voorwerpen.
- Katoenen pads bevochtigd
met ozonwater kunnen als
gezichtsmasker worden
gebruikt. Op die manier
kunnen ziektekiemen uit
de poriën van de huid
worden verwijderd.
- Door
ozonwaterkompressen toe
te passen dringt
geconcentreerde zuurstof
door in de huid en kunnen
spanningen worden
losgelaten.
- Voetbaden met ozonwater
verlichten niet alleen de
spanning, maar helpen ook
schimmels en bacteriën te
verwijderen.

2. Houd de modusknop op
het menuveld ongeveer 5
seconden ingedrukt,

Ontkalken van het
toestel

15

10 seconden
Hieronder volgen de
bedieningsinstructies indien de
Springtime wordt gebruikt met
de sediment-voorfilter
(standaard gemonteerd):
Het apparaat ontkalken met
origineel aqua living®
ontkalkingsmiddel of
met een door aqua living®
aanbevolen
ontkalkingsmiddel (ook
verkrijgbaar in de
detailhandel) moet ten
minste om de vier weken
worden uitgevoerd, of vaker
indien nodig.

1. Verwijder het
waterreservoir en vul de
twee tuitjes aan de
achterkant van de machine
met ontkalkingsmiddel.
Verwijder na een paar
minuten voorzichtig alle
deeltjes die naar de top
drijven.

2. Vul 1,7 l leidingwater in
de watertank en voeg 50
ml ontkalkingsmiddel toe.
Als er veel kalkaanslag is,
verdubbel dan de
hoeveelheid
ontkalkingsmiddel.

3. Zet de gevulde watertank
op en plaats een bak onder
de watertuit. Tijdens het
ontkalken kunnen er enkele
druppels water uit de
wateruitloop komen.

4. Houd de start-stopknop
ingedrukt (gedurende tien
seconden) tot op het display
"FLUS" verschijnt. Laat dan
de start-stopknop los. Het
ontkalkingsproces begint.
Na afloop van de ontkalking
(ca. 60 min) schakelt de
spring-time® automatisch
uit.

5. Let op: gevaar voor de
gezondheid! Giet het
water weg uit de
watertank en de
container!
Spoel het waterreservoir en
het vat grondig met water.
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Ontkalken van het
toestel

8. Giet het water weg uit
de watertank en het vat!
6. Vul 1,8 L leidingwater in
de watertank en plaats een
bakje onder de watertuit.

Het toestel is klaar voor
gebruik.

15 seconden

7. Membraan spoelen
Houd de start-stopknop
ingedrukt (gedurende
vijftien seconden) tot op het
display "RSP" verschijnt.
Laat dan de start-stopknop
los. De membraanspoeling
begint. Na het spoelen van
het membraan (ca. 15 min)
schakelt de spring-time®
automatisch uit.

10. Giet het water weg uit
de watertank en het vat!

9. Vul 1,8 L koud
leidingwater in de
watertank en plaats een
bakje onder de
wateruitloop. Druk kort op
de start/stop-toets om het
waterreinigingsproces te
starten (ca. 15 min).

Ontkalking van het toestel - Actiefkoolblok
voorfilter

Hieronder vindt u de
gebruiksaanwijzing indien de
springtime wordt gebruikt
met het actieve koolblokvoorfilter:
Ontkalk het apparaat met
origineel aqua living
ontkalkingsmiddel of met
een door aqua living
aanbevolen
ontkalkingsmiddel.
(ook verkrijgbaar in de
detailhandel) moet ten minste
om de vier weken worden
uitgevoerd, of vaker indien
nodig.
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4. Schroef het
sedimentvoorfilter
(standaard voorfilter van
de spring-time®
prpfessional) op zijn
plaats tot aan de aanslag.
Attentie! Als de voorfilter niet
helemaal is ingedraaid, komt
er zuur in het membraan.

2. Het voorpaneel is
bevestigd met vier
magneten. Maak het
voorpaneel los van het
toestel en trek het naar
beneden.

5. Vul 1,7 l leidingwater in
de watertank en voeg 50
ml ontkalkingsmiddel toe.
Als er veel kalkaanslag is,
verdubbel dan de
hoeveelheid
ontkalkingsmiddel.

1. Verwijder het
waterreservoir en vul de
twee tuitjes aan de
achterkant van de machine
met ontkalkingsmiddel.
Verwijder na een paar
minuten voorzichtig alle
deeltjes die naar de top
drijven.

3. Schroef het
actiefkoolblok-voorfilter
(linker patroon) met de
hand los en trek het naar
beneden.
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Ontkalking van het toestel - Actiefkoolblok
voorfilter

begint.
Na de ontkalking (ca. 60 min)
schakelt de spring-time®
automatisch uit.

6. Zet de gevulde watertank
op het apparaat en plaats
een bak onder de
watertuit. Tijdens het
ontkalken kunnen er enkele
druppels water uit de
wateruitloop komen.

8. Let op: gevaar voor de
gezondheid! Giet het
water weg uit de
watertank en de
container!
Spoel het waterreservoir en
het vat grondig met water.
9. Vul 1,8 L leidingwater in
de watertank en plaats een
bakje onder de watertuit.

10 seconden
15 seconden

7. Houd de start-stopknop
ingedrukt (gedurende tien
seconden) tot op het display
"FLUS" verschijnt. Laat dan
de start-stopknop los.
Het ontkalkingsproces

(gedurende vijftien seconden)
tot op het display
"RSP" verschijnt. Laat
vervolgens de start/stopknop los. De
membraanspoeling begint.
Na het membraan
De spring-time® schakelt
zichzelf automatisch uit na de
eerste spoeling (ca. 15 min).

10. Membraan spoelen
De start-stopknop

11. Giet het water weg uit
de watertank en het vat!
12. Vul 1,8 L koud
leidingwater in de
watertank en plaats een
bakje onder de wateruitloop.
Druk kort op de start/stoptoets om het
waterreinigingsproces te
starten (ca. 15 min).

13. Giet het water weg uit
de watertank en het vat!

Ontkalking van de ventielen
in de watertank
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Als het waterreservoir
lekt, moeten de kleppen
in het waterreservoir
worden ontkalkt.
De kleppen moeten uiterlijk
om de vier weken worden
ontkalkt en dit maakt deel uit
van het ontkalkingsproces in
het voorjaar.

14. Schroef het
sedimentvoorfilter met de
hand los en bewaar het tot
het volgende gebruik. (Giet
het restwater in het
sedimentfilter uit alvorens
het op te bergen):

16. Plaats het voorpaneel
terug.
Het toestel is klaar voor
gebruik.

• Er zitten twee rode
kleppen in de watertank.
Deze kunnen met de
vingers van binnen naar
buiten worden geduwd.
(Gebruik hiervoor geen
gereedschap/bestek).

15. Schroef het
actiefkoolblok-voorfilter er
met de hand weer in tot aan
de aanslag. Voorzichtig!
Indien het voorfilter niet tot
de aanslag is
vastgeschroefd, zal het zijn
werk niet kunnen doen.

• Nadat de ventielen van het
waterreservoir zijn
losgekoppeld, moeten zij ten
minste 15 minuten in het
ontkalkingsmiddel worden
gedompeld (als de ventielen
sterk verkalkt zijn, moeten
zij een nacht in het
ontkalkingsmiddel blijven).

Ontkalking van de
ventielen in de watertank

De ventielen in
de watertank vervangen

De zegels op de
Eenheid vervangen

20

Pet
Zegel

• Duw de rode kleppen van
binnen naar buiten uit de
watertank.
• Druk de kleppen met
uw vingers van buiten
naar binnen in.
(de kant met het kruis is
binnen).

• Druk de nieuwe kleppen
met uw vingers van buiten
naar binnen in.
(de kant met het kruis is
binnen).

• Trek het kapje (het deel
dat van buitenaf kan worden
gedraaid) naar boven.
Trek de siliconen afdichting
naar boven uit.
Plaats de nieuwe pakking
met de smalle, dunne kant
naar beneden.
Doe de dop er weer op en
druk hem goed aan.

Ontsmetting van de
eenheid

21

5 seconden

Hieronder vindt u de
gebruiksaanwijzing
wanneer de spring-time®
wordt gebruikt met de
sedimentvoorfilter
(standaard gemonteerd):
Het apparaat moet uiterlijk
na vier weken en na een
langere periode van nietgebruik (vanaf ca. 14 dagen)
worden gedesinfecteerd met
het originele aqua living
desinfectiemiddel (H2O2 in
3% oplossing).

2. Vul de watertank
met 1,7 liter leidingwater en voeg 100 ml
ontsmettingsmiddel toe
(H2O2 in 3%-oplossing).
4. Houd de startstopknop ingedrukt
(gedurende precies vijf
seconden) tot op het display
"REF" verschijnt. Laat dan
de start-stopknop los.
Het ontsmettingsproces
begint.
Na de desinfectie (ca. 15
min) schakelt de springtime® automatisch uit.

Tip: De desinfectie is
doeltreffender als het
apparaat van tevoren is
ontkalkt.

3. Zet het gevulde
waterreservoir op het
apparaat en plaats een
waterkaraf onder de
wateruitlaat.
5. Attentie:
1. Verwijder het
waterreservoir en vul de
twee tuitjes aan de
achterkant van het toestel
met ontsmettingsmiddel,H2O2. Verwijder
na een paar minuten
voorzichtig alle
bovendrijvende deeltjes

Gevaar voor de
gezondheid! Giet het water
uit het waterreservoir (ca.
400 - 600 ml) en de
waterkaraf (ca. 1,2 -1,4
liter)! weg.
Spel de watertank en de
karaf zorgvuldig schoon met
water

Ontsmetting van de
watermachine

6. Vul 1,8 L leidingwater in
de watertank en plaats een
karaf onder de watertuit.
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8. Giet het water weg uit
het watertank en de
waterkaraf!

Het toestel is klaar voor
gebruik.

15 seconden

7. Membraan spoelen
Houd de start-stopknop
ingedrukt (gedurende
vijftien seconden) tot op
het display "RSP"
verschijnt. Laat vervolgens
de start/stop toets los en
de membraanspoeling
begint. Na het membraan
spoelen (ca. 15 min),
schakelt de spring-time®
automatisch uit.

10. Giet het water weg uit
de watertank en de karaf!

9. Vul 1,8 L koud
leidingwater in de
watertank en plaats een
bakje onder de
wateruitloop. Druk kort op
de start/stop-toets om het
waterreinigingsproces te
starten (ca. 15 min).
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Ontsmetting van de eenheid - Actiefkoolblok
voorfilter

Hieronder
volgen
bedieningsinstructies bij
gebruik van de springtime® met het actieve
koolstofblokfilter.
Ontsmetting van het
apparaat met
originele aqua living® ontsmettings-middel (H2O2
in 3% oplossing) moet
uiterlijk na vier weken en na
langere perioden van nietgebruik (vanaf ca. 14 dagen)
worden uitgevoerd.
Tip: De desinfectie is
krachtiger als het
apparaat van tevoren is
ontkalkt.

4. Draai op deze plaats het
sedimentvoorfilter
(standaard voorfilter van
de spring-time®
premium) tot de
aanslag in.
Attentie! Als de voorfilter
niet helemaal is
ingedraaid, komt er zuur in
het membraan.
2. Het voorpaneel is met vier
magneten bevestigd. Maak
het voorpaneel los van het
toestel en trek het naar
beneden.
5. Vul de watertank
met 1,7 L leidingwater
en voeg 100 ml
ontsmettingsmiddel toe.

3. Schroef het actief kool
blokvoorfilter (linker patroon)
met de hand los en trek het
naar beneden.
1. Verwijder het
waterreservoir en vul de
twee tuitjes aan de
achterkant van het toestel
met ontsmettingsmiddel.
Verwijder na een paar
minuten voorzichtig alle
deeltjes die naar boven
drijven.

6. Zet de gevulde
watertank op het
apparaat en plaats een
waterkaraf onder de
watertuit.
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Ontsmetting van de eenheid - Actiefkoolblok
voorfilter

5 seconden

9. Vul de watertank met 1,8
L leidingwater en plaats een
bak onder de wateruitloop.

15
second
en.

7. Houd de start-stopknop
ingedrukt (gedurende precies
vijf seconden) tot op het
display "REF" verschijnt.
Laat dan de start-stopknop
los. Het ontsmettingsproces
begint.
Na de desinfectie (ca. 15
min) schakelt de springtime® automatisch uit.

8. Let op: gevaar voor de
gezondheid! Giet het water
uit het waterreservoir (ca.
400 - 600 ml) en de
waterkaraf (ca. 1,2 -1,4 L)
weg! Spoel het
waterreservoir en de karaf
grondig met water.

10. Membraan spoelen
Houd de start-stopknop
ingedrukt (gedurende
precies vijftien seconden)
tot op het display "RSP"
verschijnt. Laat dan de
start-stopknop los.
De membraanspoeling
begint. Na het spoelen van
het membraan (ca. 15 min)
schakelt de spring- time®
automatisch uit.

11. Giet het water weg uit
de watertank en het vat!

12. Vul 1,8 L koud
leidingwater in de
watertank en plaats een
bakje onder de wateruitloop.
Druk kort op de start/stoptoets om het
waterreinigingsproces te
starten (ca. 15 min).

13. Giet het water weg uit
de watertank en het vat!

14. Schroef het
sedimentvoorfilter met de
hand los en bewaar het tot
het volgende gebruik.
(Giet het restwater in het
sedimentfilter uit alvorens
het op te slaan).

Voorfilter
vervangen
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Een voorfilter moet uiterlijk
na zes maanden vanaf de
aankoopdatum (de laatste
voorfiltervervanging) worden
vervangen.
De intervallen tussen de
vervangingen van de
voorfilters hangen af van de
kwaliteit van het
leidingwater. Sterk vervuild
leidingwater kan leiden tot
kortere intervallen.

15. Schroef het
actiefkoolblok-voorfilter er
met de hand weer in tot aan
de aanslag.
Attentie! Indien het
voorfilter niet tot de
aanslag is vastgeschroefd,
functioneert het niet goed.
1. Verwijder het steriele
filter. (Voor gedetailleerde
instructies, zie blz. 28 - 29
van de gebruiksaanwijzing).

16. Plaats het voorpaneel
terug.
Het apparaat is klaar
voor gebruik.

2. Het voorpaneel is
bevestigd met vier magneten.
Maak het voorpaneel los van
het toestel en trek het
voorzichtig naar beneden.

Voorfilter
vervangen
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Giet na beide keren de
inhoud van het
waterreservoir weg.
Dit proces dient om het
toestel te ontluchten en
tegelijkertijd wordt het
nieuwe voorfilter
doorgespoeld.

3. Schroef het keramisch
filter los (de derde van
links).

7. ...en schroef het op zijn
plaats (eerste van links) zo
ver als het gaat.

Tip: Om te voorkomen dat
het keramische filter valt,
plaatst u het in een kopje
(als het keramische filter
valt, kan het van binnenuit
breken, waardoor het
onbruikbaar wordt).

Attentie! Als het voorfilter
niet helemaal is
vastgeschroefd, werkt het
niet.
5. Schroef het voorfilter
(linkerpatroon) met de hand
los, trek het naar beneden
en gooi het in de afvalbak.

4. Trek de gele plug uit het
nieuwe voorfilter en schroef
het voorfilter met de hand
op de plaats van het
keramische filter. Voer
twee waterzuiveringen uit
in deze staat.

8. Schroef het keramisch
filter er weer tot aan de
aanslag in (derde positie van
links).
6. Schroef het voorfilter
los van de plaats van het
keramisch filter.
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15 seconden

Plaats het voorpaneel
terug.

10. Plaats een steriel filter.
(Voor gedetailleerde
instructies, zie blz. 28 - 29
van de gebruiksaanwijzing).

11. Vul 1,8 L leidingwater in
de watertank en plaats een
karaf onder de watertuit.

12. Membraan spoelen
Houd de start-stopknop
ingedrukt (gedurende
precies vijftien seconden)
tot op het display "RSP"
verschijnt.
Laat de start-stopknop los.
De membraanspoeling
begint.
Na het spoelen van het
membraan (ca. 15 min)
schakelt de spring-time®
automatisch uit.

13. Giet het water uit
de watertank en de karaf
weg!

14. Vul 1,8 L koud
leidingwater in de
watertank en plaats een
karaf onder de wateruitloop.
Druk kort op de start/stoptoets om het
waterreinigingsproces te
starten (ca. 15 min).

15. Nadat het water is
doorgelopen, giet u het
water uit het
waterreservoir en de
waterkaraf weg.
Spoel het waterreservoir
en het vat grondig met
water.
Het toestel is klaar voor gebruik.

Steriele
filtervervanging
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Na drie tot zes maanden
vanaf de aankoopdatum (de
laatste vervanging) is een
steriele filtervervanging
nodig.
De intervallen tussen
filtervervangingen zijn
afhankelijk van de kwaliteit
van het leidingwater. Sterk
vervuild leidingwater kan
leiden tot kortere
intervallen.
1. Haal de stekker uit
het stopcontact.

3. Draai met de andere
hand het gebied onder de
verlichte ring ca. 5 mm
naar links.

5. Trek het steriele filter
met de andere hand naar
beneden, terwijl u het
bovenste gedeelte met één
hand vasthoudt.

2. Houd het gebied boven de
lichtring met één hand vast.
4. Trek de dop van de
uitlaatkraan naar
beneden.

6. Voor het nieuwe steriele
filter, bevochtig het langere
deel met water.

Membraan
spoelen

Om de levensduur van het
membraan te verlengen en
de reductiewaarden te
verbeteren, heeft de
spring-time® professional
de membraanspoelfunctie.
De membraanspoeling
moet na een langere tijd
(vanaf ca. 14 dagen) nietgebruik worden
uitgevoerd

7. Plaats het nieuwe steriele
filter, terwijl u het bovenste
gedeelte vasthoudt, met het
langere deel naar boven
gericht, en druk het naar
boven.

8. Houd het bovenste
gedeelte nog vast. Zet de
kap weer terug en draai
de sluiting iets naar
rechts vast.

1.Vul de watertank met
1,8 liter leidingwater

2. Plaats het gevulde
waterreservoir. Zet een
waterkaraf onder de wateruitlaat. Tijdens de
membraanspoeling komt er
geen water uit de waterafvoer. (De karaf wordt uit
voorzorg onder de waterafvoer geplaatst, omdat er
tijdens de membraanspoeling enkele druppels uit
de wateruitloop kunnen
komen.
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15 seconden

3. Houd de start-stopknop
ingedrukt
(gedurende precies vijftien
seconden) tot op het
display "RSP" verschijnt.
Laat dan de startstopknop los. De
membraanspoeling
begint.
Na het spoelen van het
membraan (ca. 15 min)
schakelt de spring-time®
automatisch uit.

4. Giet het water uit
het waterreservoir weg.
Het toestel is klaar voor
gebruik.

Storingen

De Aqualiving kan niet
worden aangezet. Het
apparaat is niet
aangesloten op het
elektriciteitsnet.
- Aansluiting op het
lichtnet
De waterzuiveraar begint
niet met het
reinigingsproces.
De watertank is niet gevuld.
- Vul de watertank
Er komt geen of slechts
weinig water uit de
wateruitlaat:
Het voorfilter kan verstopt
zijn of het toestel kan
verkalkt zijn.
- Ontkalken van het
toestel (zie bladzijden
14 - 15).
- Voorfilter
vervangen (zie
pagina 24- 26).
De
watertank
lekt.
Verkalking van het toestel
en de kleppen in het
waterreservoir
- Ontkalken van het
toestel (zie bladzijden
14 - 15).
- Ontkalken van de kleppen
in de watertank
(zie bladzijde 18).
Er lekt water uit het toestel.
De eenheid is verkalkt.
- Ontkalken van het
toestel.(zie bladzijden 14 15).
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Ontkalking van de
afdichtingen aan het
apparaat

Er is meer restwater dan
normaal in de watertank.
De eenheid is verkalkt /
de voorfilter is niet helemaal
vastgeschroefd /
het membraan is vol.
- Ontkalken van het toestel Schroef het voorfilter er zo
ver mogelijk in.
- contact opnemen met aqua
living® betreffende de
membraanwissel.
Als het water nog steeds
niet stroomt, neem dan
contact op met de aqua
living® klantenservice.
(zie bladzijde 35).

Garantievoorwaarden

Elk ander gebruik dan het
gebruik waarvoor het
bestemd is, is niet
toegestaan. De fabrikant is
niet aansprakelijk voor enige
schade die hieruit
voortvloeit. In geval van
technische wijzigingen aan
het product vervalt elke
aanspraak op
garantie/materiële
gebreken. De verplichting
van de fabrikant tot
schadevergoeding in het
kader van de
productaansprakelijkheid
en/of de verplichting van
de dealer in het kader van
de aansprakelijkheid voor
materiële gebreken, geldt
niet indien technische
wijzigingen aan het product
worden aangebracht.

Bij werkzaamheden aan het
toestel moeten alle
relevante documenten en
de aanwijzingen op het
display in acht worden
genomen. De fabrikant is niet
aansprakelijk voor onjuiste
handelingen.
Het apparaat voldoet aan
de veiligheidsvoorschriften
van het land waarin het
door een erkende aqua
living® organisatie is
gedistribueerd. Als het
apparaat in een ander land
dan het land van verkoop
wordt gebruikt, kan niet
worden gegarandeerd dat aan
de plaatselijke
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veiligheidsnormen van het
andere land wordt
voldaan. aqua living®
aanvaardt daarom geen
verantwoordelijkheid voor
eventuele daaruit
voortvloeiende
veiligheidsrisico's voor de
gebruiker.
De garantieperiode voor de
spring-time® professional
bedraagt 24 maanden. De
garantie dekt alleen storingen of
defecten die zich binnen de
garantieperiode bij normaal
gebruik voordoen en te wijten
zijn aan materiaal- of
verwerkingsfouten.
Uitgesloten van de garantie zijn
slijtageonderdelen zoals
b.v. filters en schade veroorzaakt
door verkalking van het toestel
of onjuiste behandeling.
De garantie wordt gegeven op
voorwaarde dat het toestel
wordt gebruikt in
overeenstemming met de
bijgeleverde gebruiksaanwijzing.
Met name moet het voorfilter
tijdig worden vervangen en moet
het toestel regelmatig worden
ontkalkt en gedesinfecteerd.
De garantie is geldig vanaf de
factuurdatum. Deze garantie is
geldig voor het apparaattype
Spring-time® professional.

ATTENTIE !
De garantie vervalt in geval
van:
- Onjuist gebruik van
het apparaat, niet
bedoeld door aqua
living.
- Reparaties die niet
door bevoegd
onderhoudspersoneel
zijn uitgevoerd.
- Beschadiging van het
netsnoer.
- Alle wijzigingen aan de
eenheid, alsmede
verandering van de
onderdelen.
- Gebruik van nietoriginele aqua living®
voorfilters,
reserveonderdelen en
accessoires.
- Gebruik van nietoriginele aqua living®
voorfilters,
reserveonderdelen en
accessoires.
- Het niet regelmatig
ontkalken en
ontsmetten van het
toestel.
- Als de omgevingstemperatuur van het
toestel onder +2° C
daalt.
- Voorfiltervervanging
niet of te laat
uitgevoerd.

Technische
gegevens

Bedrijfsspanning:
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Zie voedingseenheid

Stroomverbruik:
- in werking:
- Stand-by:

< 28,0 W
< 2,5 W

Materiaal
behuizing:

ASA
thermoplastisch materiaal

Afmetingen
- Lengte:
- Diepte zonder lekbak:
- Diepte met lekbak:
- Hoogte

ca. 300 mm
ca. 280 mm
ca. 370 mm
ca. 340 mm

Gewicht
- Filter droog:
- Filter nat:

ca. 8,0 kg
ca. 8,8 kg

Netsnoer:
Waterreservoir:
Waterproductie:

ca. 2,0 m
ca. 1,8 L
tot 120 ml/min

Aantekeningen/ voorfilter vervanging

Aantekeningen voor de voorfiltervervanging:
Datum

Opmerkingen
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Uw inzendingen/ pre-filter
verandering
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Aantekeningen voor de voorfiltervervanging:
Datum

Opmerkingen

Klantenservice

Klantendienst en ondersteuning
In het geval van
storingen die niet
beschreven zijn of in
gevallen waarin de
Als de aanbevolen
procedures het probleem
niet oplossen, neem dan
contact op met uw
plaatselijke dealer.
aqua living® Klantenservice.

GezondeShop
053 4750230
info@gezondeshop.nl
www.gezondeshop.nl
www.natuurlijkdrinkwater.nl
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aqua living® GmbH & Co. KG
Gartenkamp 211
49492 Westerkappeln
Duitsland

