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Belangrijke informatie
Graag voor gebruik doorlezen en bewaren.

Pak de Stillaqua uit en controleer of alle onderdelen geleverd- en niet
beschadigd zijn. De doos omvat:
Stillaqua
Waterkan (glas)
RVS kaninlaat
RVS afsluitdop

5. Filter
6. Aansluitsnoer
7. Handleiding

Destilleren:
1.

Verwijder de glazen kan uit het huis van de destilleerder

2.

Vul de destilleerder tot de aangegeven maximale vullijn
(De destillatietijd kan verkort worden door kokend water te gebruiken)).
Plaats de koelkop op het huis en let erop dat de silicone afsluitring
correct geplaatst is. Let er tevens op dat het apparaat stabiel geplaatst is.
Steek het aansluitsnoer van de koelkop in de aansluiting op de machine.
Plaats de opvangkan als op afbeelding 1. Sluit het aansluitsnoer aan op
het stopcontact.
Druk op de startknop. De ventilator zal gaan draaien en het huis zal worden
verhit. Het destillatieproces is begonnen.
Na ca. 3 minuten zal er water gaan druppelen in de opvangkan en het zal ca.
4 uur duren voordat de 4 liter water volledig zijn gedestilleerd. Het apparaat
schakelt zichzelf automatisch uit.

3.
4.
5.
6.




Voor ingebruikname:

1.
2.
3.
4.



Let op: het apparaat dient afgekoeld te zijn voordat er een volgende destillatie wordt gestart. Dit voorkomt letstel door
kokend water en verlengt de levensduur van het apparaat.
7.
Gooi de eerste kan gedestilleerd water weg! Het apparaat heeft de eerste destillatie nodig voor een self-clean.




Gebruik het apparaat in een droge en goed geventileerde ruimte.
Houd het apparaat droog en vul hem uitsluitend met de
kan.
Haal de koelkop pas nadat het apparaat is afgekoeld
los van het huis.
U kunt het proces tussentijds stoppen door de stekker
uit het stopcontact te halen.

Schoonmaken:
Maak de tank iedere keer schoon met schoon water.
Kalkaanslag iedere twee weken, als volgt, verwijderen:
1. Vul het apparaat tot de vullijn
2. gebruik 1-4 theelepels schoonmaakmiddel (smartclean).
3. Laat het apparaat zonder koelkop 30 minuten werken door op de startknop te drukken, maak hem
daarna leeg en spoel na met water.
4. Herhaal het proces indien het apparaat nog niet helemaal schoon is.
6. Vervang het carbonfilter iedere 2 maanden.
Aansluitspanning: 230-240 Volt
Vermogen:
750 Watt.

