
 

       “Care less, live Free…” 

 

 

                                                                        Carefree Products 

Allereerst wil ik u hartelijk bedanken voor de aankoop van de Carefree waterontharder. Niet alleen verwijdert 

het al uw bestaande kalkaanslag, ook verlengt het de levensduur van uw huishoudelijke apparaten, bespaart 

het op de energiekosten en verkleint het uw ecologische voetafdruk.   

Enkele andere voordelen: 

➢ Verbetering van kwaliteit en smaak drinkwater 

➢ Binnen 5 minuten geïnstalleerd  

➢ Stroomloos: U heeft voor het gebruik geen elektriciteit of batterijen nodig 

➢ Onderhoudsvrij  

➢ Het voorkomen van huidklachten. Zachter kalkvrij water helpt bij het verminderen van klachten van 

huidaandoeningen zoals eczeem, psoriasis of droge huid. 

➢ Milieuvriendelijk door besparing van energie Huishoudelijke apparaten worden minder snel vuil/vies 

➢ Kranen en doucheputjes blijven langer schoon en glimmend. 

➢ Besparing anti-kalk schoonmaakmiddelen 

➢ Kleding is na het wassen zachter. 

➢ Langere levensduur van de cv-ketel 

 

Installatiehandleiding: 

Hieronder zal in een paar kleine simpele stappen worden uitgelegd op welke wijze u de Carefree 

waterontharder binnen enkele minuten kan installeren.   
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Benodigdheden: 

➢ Carefree waterontharder 

➢ 2 inbusbouten 

➢ 1 inbussleutel 

De Carefree waterontharder is geschikt voor elk type waterleiding met een diameter tot 38mm en wordt 

voor of na de watermeter geplaatst. De waterontharder mag zowel horizontaal als verticaal geplaatst 

worden. 

Plaatsing: 

Stap 1:                                                                                                                                                                             

Draai de inbusbouten los van de Carefree waterontharder met de bijgevoegde inbussleutel.  

Stap 2:                                                                                                                                                                                 

Verwijder de magneten van elkaar. (Deze kunnen door het magnetische veld ietwat vastgekleefd zitten). 

Stap 3:                                                                                                                                               

Plaats de Carefree waterontharder om de waterleiding heen.  

Stap 4:                                                                                                                                                                                       

Schroef alle inbusbouten weer vast met de bijbehorende inbussleutel zodat de Carefree waterontharder 

zit vast gedraaid aan de waterleiding.                                                                                                                                         

Let op: draai deze niet te strak. Hierdoor ontstaat de kans dat de waterleiding kan vervormen. 

U heeft de Carefree waterontharder met succes gemonteerd!                                                                                              

De Carefree waterontharder is onderhoudsvrij wat betekend dat u er geen omkijken meer naar heeft. 

Bent u tevreden met het product? Dan zou u ons er een groot plezier mee doen om een positieve 

recensie achter te laten op www.Bol.com 

 

 


