
1. Sterielfilter verwijderen.
(Voor gedetailleerde instructies, 
zie blz. 26 - 27 van de
gebruiksaanwijzing).

2. De voorplaat is met
vier magneten bevestigd. 
De voorplaat van het 
apparaat losmaken en naar 
beneden trekken.

3. Keramische filter (de derde
van links) losdraaien en er uit 
halen.
Tip: Om te voorkomen dat 
het keramische filter omvalt, 
plaatst u het in een kopje (als 
het keramische filter valt, kan 
het van binnen breken, 
waardoor het onbruikbaar 
wordt).

4. Haal het gele dopje uit
de nieuwe voorfilter en plaats 
deze op de plek van de 
keramische filter. Draai deze 
goed vast.

Doe nu twee 
waterfilteringen.

Voorfilter vervangen
spring-time comfort 2.0 / premium 2.0 / professional 2.0

Tip:
Voordat u het voorfilter 
vervangt, moet u de 
Aqualiving ontkalken en 
ontsmetten. 

Een vervanging van het voorfilter is 
uiterlijk zes maanden na de datum 
van aankoop (de laatste vervanging 
van het voorfilter) noodzakelijk. De 
intervallen tussen de filter 
wisselingen hangen af van de 
kwaliteit van het leidingwater. 
Sterk vervuild leidingwater kan 
leiden tot kortere intervallen.



7. …plaats de nieuwe voorfilter 
links en draai het aan tot de 
aanslag.
Attentie! als de voorfilter niet 
tot de aanslag is vastgedraaid is 
de werking niet goed.

8. Plaats de keramische filter 
terug op zijn plaats, de derde 
van links.

Giet het water van beide 
waterfilteringen weg.

De eerste twee 
waterfilteringen zijn om het 
apparaat te ontluchten en om 
het nieuwe voorfilter door te 
spoelen.

5. Draai de oude voorfilter (links)
los en trek deze naar voor en 
beneden. De filter is afval.

6.
Draai het nieuwe voorfilter 
filter los, de derde van links, en 
verwijder deze.

9. Plaats de voorplaat terug.

10. Plaats de steriele filter terug
(Uitvoerige beschrijving, zie 
pag. 26-27 van de 
gebruiksaanwijzing.

11. Vul het waterreservoir met 1,8 l 
leidingwater en  plaats een karaf 
onder de wateruitloop.



12. Membraanspoeling
Druk de start-stopknop 15 
seconden tot in het display 
"RSP" komt.
Laat de start-stop knop los.

De membraanspoeling start. 
Na de membraansoeling (15 
minuten) schakelt het apparaat 
automatisch af.

13. Giet het water uit
de watertank en de waterkaraf  
weg.

14. Vul de watertank met 1,8l 
leidingwater en plaats een 
waterkaraf onder de 
wateruitloop.
 Kort, licht drukken op de start-
stopknop start de waterfiltering.

15. Giet het water uit de
watertank en de waterkaraf 
weg na de waterfiltering.
Spoel de watertank en karaf 
zorgvuldig schoon met water.

Het apparaat is gebruiksklaar. 

15 sec.
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