Gebruiksklaar maken van de opvang fles

Vullen en starten van de destilleerder

Om eventuele smaakafgifte van het plastic te voorkomen
dient u de opvangfles voor het eerste gebruik te reinigen.
Dit kunt u doen door de plastic jerrycan met warm (niet
kokend) water te vullen en hieraan een theelepel soda toe
te voegen. Laat dit een nacht staan en spoel de kan vervolgens goed om. (let op: gebruik nooit kokend water in de
opvang jerrycan).

Verwijder het gehele bovendeel van het destilleerapparaat
en vul de ketel met de gewenste vloeistof. Vul het reservoir niet verder dan het met een streep gemarkeerde maximum niveau. Plaats het bovendeel terug op het reservoir
en zorg ervoor dat deze er goed afsluitend op staat. Zorg
ervoor dat u de veiligheidsinstructies heeft gelezen en begrepen en schakel vervolgens d.m.v de stekker het apparaat aan. De ventilator zal direct beginnen te draaien. Indien dit niet het geval is, drukt u op de RESET knop.

Plaatsen van het actieve koolfilter
Bevochtig het actieve koolfilter door deze korte tijd in een
bakje warm water te dompelen. Vouw vervolgens het sachet dubbel en plaats deze in de plastic koker.
Zet de verschillende onderdelen van filterhouder weer in
elkaar en plaats deze in de opvang jerrycan.

Het duurt ongeveer 1 uur om de vloeistof te verhitten.
Vervolgens zal de gedestilleerde vloeistof door het actieve
koolfilter in de opvang jerrycan druppelen.

Het actieve koolfilter kan 3 tot 4 keer worden gebruikt en
dient na een maand vervangen te worden. Draait u het
sachet regelmatig om voor het beste filter resultaat.

Het gehele proces zal 3-4 uur in beslag nemen. (1 uur verhitting en 2 tot 3 uur destilleren). Indien u het destilleren
wenst te stoppen, verwijderd u de stekker uit het stopcontact. Indien u de stekker in het stopcontact laat zitten schakelt het apparaat automatisch uit na het afronden van het
destillatieproces.




Giet nooit kokend water in de plastic opvang jerrycan.
Gebruik SmartStill niet in nabijheid van open vuur,
vlammen, sigaretten of andere brandende voorwerpen.

Onderhoud




Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen of
borstels voor de reiniging van uw SmartStill.
Spoelt u de binnenkant van het reservoir na ieder
gebruik om.
Verwijder regelmatig aanslag uit het kook reservoir
door het reservoir te vullen met water en hieraan
een zakje SmartClean Residue Cleaner aan toe te
voegen. Start het apparaat tot dat het water kookt.
Schakel het apparaat vervolgens uit en spoel het
kook reservoir om.

Veiligheidsvoorschriften







Plaats de Smartstill altijd op een vlakke, hittebestendige en waterproof ondergrond. Zorg voor een goede ventilatie en plaats de Smartstill niet bij externe
warmtebronnen.
Verwijder de stekker uit het stopcontact indien u het
apparaat niet gebruikt.
Laat geen enkel onderdeel van Smartskill onder
water en zorg ervoor dat de buitenkant van het apparaat droog blijft.
SmartStiill is niet geschikt voor gebruik door kinderen.
Verwijder nooit het bovendeel wanneer de SmartStill
actief is. Wacht minstens 20 minuten na het destillatieproces voordat u het bovendeel van het reservoir
verwijderd..

Legal disclaimer
Hoewel de SmartStill perfect bruikbaar is voor het destilleren van alcohol, dient u dit alleen te doen in landen waar
dit is toegestaan. Bovendien dient u hiervoor over de benodigde toestemming en licenties te beschikken en dient u
alle hieraan verbonden accijnzen af te dragen.

Water destilleerapparaat
Gebruiksaanwijzing
Bij vragen kunt u tijdens kantooruren altijd
contact met ons opnemen.

Inhoud van de verpakking
1 x Smartstill destillatieapparaat
2 x SmartCarbon tea-bag actieve koolstoffilter
1 x SmartClean Residue Cleaner sachet
1 x UK Aansluitsnoer + 1 x Aansluitsnoer EURO
1 x US/CA aansluitsnoer
1 x AU/NZ aansluitsnoer
1 x Opvang jerrycan met koolstoffilter houder
1 x Engels/Duitse gebruiksaanwijzing
1 x Nederlandstalige gebruiksaanwijzing

Specificaties
Voeding
Verbruik
Gewicht
Capaciteit

110-120V/60Hz (US/CA model)
220-240V/50Hz (Euro & AU/NZ model)
335W (Verwarmer 320W, ventilator 15W)
3,5 KG
4 liter (0.88 Imp.gal., 1.06 US gal)
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