Datablad HiTAC®-filter

Werking
Elk Quooker-reservoir is uitgerust met een actief koolfilter, het HiTAC®-filter. Actieve kool wordt
onder andere gebruikt voor het reduceren van bepaalde biologisch afbreekbare componenten,
micropolluenten (zoals medicijnresten, pesticiden, herbiciden, PFAS) en andere verontreinigingen
die zich soms in ons drinkwater bevinden en de geur, kleur en smaak daarvan ongunstig
beïnvloeden. Daarnaast heeft het filter katalytische eigenschappen voor het afbreken van
oxidatieve, reactieve stoffen (denk aan chloor).

Milieu en recycling
Gebruikte filters kunnen zonder gevaar bij het huishoudelijk vuil worden weggegooid.

Tips voor gebruik
Eerste gebruik
Nadat het Quooker-systeem is aangesloten, moet vóór het eerste gebruik eenmalig het reservoir
twee minuten worden doorgespoeld tot het water helder is. Doe dit door de kartelknop tweemaal
in te drukken en vervolgens te draaien. De lichtring toont nu een rood licht op de Quooker-kraan.
Eerst zal er wat zwart water uitstromen. Dit is actieve koolstof uit het filter en onschadelijk voor de
gezondheid.
Onderhoud
Quooker adviseert om eens in de vijf jaar een onderhoudsbeurt uit te voeren (afhankelijk van
de waterhardheid in jouw regio). Misschien heb je een complete onderhoudsset nodig, maar
wellicht kun je ook volstaan met het vervangen van je HiTAC®-filter. Via onze serviceshop kun je
gemakkelijk de juiste onderhoudsset bestellen op basis van je serienummer. Telkens als het filter
wordt vervangen, moet het Quooker-reservoir minimaal twee minuten met water worden gespoeld.
Op vakantie
Het is voordeliger om het Quooker-systeem uit te zetten als je langer dan drie dagen op vakantie
gaat. Uitzetten gaat eenvoudig met de schakelaar in de vorm van een 'Q' aan de bovenzijde van
het reservoir. Bij de oudere reservoirs zit er rechts aan de achterkant van de kap, naast het LEDsnoer, een schakelaar. Als je weer thuis bent, is het verstandig om het Quooker-systeem, voordat
je het weer gebruikt, een minuutje door te laten stromen om het systeem te ontluchten.
Voor overige vragen kun je contact opnemen met onze serviceafdeling door het serviceformulier
in te vullen op quooker.nl/servicecontactformulier. Je kunt ons ook bellen op 0180 420488, optie 1
voor service.
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