WATER FACTORY

Gat in aanrechtblad ø 12 mm boren.
Positie van de kraan in overleg
met de klant.
Gat in afvoerbuis ø 6 mm boren.

Rood = Koudwaterleiding
Zwart = Afvoerbuis

50 mm

Blauw = Aanrechtkraan
Geel = Voorraadtank

Rode borgclip

Voorraadtank
in gesloten stand

Voorraadtank
in open stand

Voorraadtank leiding
aangesloten met rode borgclip

» Alleen aansluiten met de door Water Factory Systems geleverde of goedgekeurde aansluitmaterialen.

Leiding aansluiten/ontkoppelen
Leiding ontkoppelen:
Rode borgclip verwijderen, ring indrukken, slang eruit trekken.
Leiding aansluiten:
Slang erin drukken, rode borgclip plaatsen.

Geachte mevrouw/mijnheer,
Van harte gefeliciteerd met de aankoop van uw
Water Factory System 5000. U heeft een kwalitatief, hoogwaardig waterzuiveringssysteem aangeschaft waar u jarenlang gebruik van zult maken.
In een handomdraai beschikt u nu over zuiver
water voor voedselbereiding, drinken en meer...

Voor een perfecte kwaliteit, voldoende capaciteit
en een optimale levensduur van uw waterzuiveringssysteem is jaarlijks onderhoud noodzakelijk.
Dit wordt vakkundig gedaan door Water Factory
Systems.

SYSTEM 5000
Aansluitschema

Wij wensen u veel genoegen met uw voortreffelijke aankoop: het waterzuiveringssysteem van
Water Factory Systems.
Met vriendelijke groet,
Het Water Factory Systems team

WATER FACTORY

» Altijd aansluiten op koud water!
Muurplaat 1/2 gesplitst
met Y-stuk

T-stuk 1/2

Muurplaat 1/2

Afvoerklem

Toevoerkraan

Kunststof bocht
Kogelkraan
Verloopbus
Terugslagklep
Chrome Y-stuk
Muurplaat

Aansluiting
vaatwasser

Belangrijk om te weten
• Water Factory Systems test vóór levering elk afzonderlijk waterzuiveringssysteem zorgvuldig.
•	Ieder Water Factory waterzuiveringssysteem is samengesteld van kwalitatief hoogwaardige materialen.
•	Het waterzuiveringssysteem is alleen geschikt voor huishoudelijk gebruik, voor inbouw in een keuken.
Op uw waterzuiveringssysteem krijgt u één jaar aankoopgarantie. U kunt aansluitend ook direct een serviceabonnement afsluiten met een looptijd van veertien jaar. Omdat de levensduur van het waterzuiveringssysteem op vijftien jaar is gesteld, omvat de periode van het garantiejaar plus de looptijd van de serviceovereenkomst, de gehele levensduur van uw waterzuiveringssysteem. Onderdeel van de serviceabonnement
overeenkomst is dat het u het recht en de mogelijkheid biedt om ná die tijd, nadat alle veertien onderhoudsbeurten zijn uitgevoerd, het waterzuiveringssysteem tegen een gereduceerde prijs te vervangen voor een
nieuw systeem. Wij adviseren u dan ook om bij aankoop direct een serviceabonnement af te sluiten.
Dit doet u door het bijgevoegde registratieformulier binnen tien dagen na aankoop te retourneren.
Water Factory Systems neemt dan automatisch jaarlijks contact met u op voor een serviceafspraak.
Uw systeem blijft optimaal functioneren en u heeft doorlopend de beschikking over zuiver water.
Om uw waterzuiveringssysteem in optimale conditie te houden, is jaarlijks onderhoud noodzakelijk.
Water Factory Systems heeft hiervoor een gespecialiseerde servicedienst voor heel Nederland, met uitzondering van de Waddeneilanden. Kies daarom ook voor de zekerheid van het Water Factory serviceabonnement.
Wij onderhouden uw waterzuiveringssysteem zorgvuldig en bij een eventueel voorkomende storing repareren
wij uw systeem zo snel mogelijk.

De jaarlijkse servicebeurt omvat onder meer:
• Een meting van het zuiveringspercentage van het gezuiverde water;
• Controle op de werking van het systeem;
• Het vervangen van de nodige filters;
• Inwendige reiniging met een speciale reinigingsvloeistof;
• Het verwisselen van de voorraadtank voor reiniging.
Vervanging van het membraan geschiedt uitsluitend bij een zuivering lager dan 80%.
Voor een optimale kwaliteit, adviseren wij u om één keer per week de voorraadtank leeg te tappen.
Dit doet u door de aanrechtkraan open te zetten tot de kraan alleen nog druppelt.
Ook als het systeem een tijd niet is gebruikt, bijvoorbeeld omdat u op vakantie bent geweest,
is het goed om de voorraadtank leeg te laten lopen.
Technische informatie
Het waterzuiveringssysteem Water Factory System 5000 is speciaal ontworpen voor installatie in
het aanrechtkastje onder uw spoelbak in uw keuken. (in huis, niet op een boot of in een camper).
Voor een probleemloze aansluiting heeft u alleen een koud waterleiding (ø 12 of 15 mm) en een
afvoerbuis (ø 40 mm) nodig. Voorwaarde is wel dat het aanrechtkastje voldoende ruimte voor het
systeem biedt. De energie die het systeem nodig heeft, wordt verkregen uit de druk van de waterleiding (minimaal 3 bar noodzakelijk).

Water Factory Systems B.V.
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info@waterfactory.nl
www.waterfactory.nl

