
Gefeliciteerd
met uw

microvezelfilter
van PlanetCare



Het installeren van uw PlanetCare-filter is eenvoudig en duurt ongeveer
10 minuten. U heeft geen professionele hulp of speciaal gereedschap
nodig. Volg gewoon de stappen in deze handleiding en u kunt beginnen
met filteren.

Je maakt nu deel uit van een wereldwijde gemeenschap van
veranderaars. Samen hebben alle PlanetCare-gebruikers al meer dan
47.000 zakken met microplasticvervuiling voorkomen en dat aantal
groeit elke dag. 

Maar je steunt ook een veel bredere transitie. De gezamenlijke
inspanningen van PlanetCare-gebruikers hebben al de aandacht
getrokken van beleidsmakers en een directe invloed gehad op
beleidsveranderingen in Frankrijk. En er volgt nog meer. 

Elke verandering begint met één stap en we zijn zo dankbaar dat jij
samen met ons naar een plasticvrije toekomst wandelt.

Voor je ligt je eigen PlanetCare-microvezelfilter. Elke keer dat je de was
doet, houdt het 90% van alle microvezels tegen die anders in de afvoer
en de oceanen terecht zouden komen. Zo hou je elke week een zak
plastic microvezels uit de natuur. Bedankt voor jouw betrokkenheid -
elke was telt! 

Mocht je op enig moment vragen of problemen hebben, neem dan
contact met ons op door een e-mail te sturen naar
support@planetcare.org. Wij zijn er voor jou. 

Happy filtering, 
Jouw PlanetCare Team 

Hé, Oceaanheld!

Start met filteren 

Je bent aan het veranderen
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Aan de bovenkant van de cup zit een zwarte rubberen O-ring.
Deze moet volledig in de deuk aan de bovenkant van de cup
zitten om lekken te voorkomen.

Installeer het filter niet boven de uitgang voor de afvoerslang van
de wasmachine. Leid de slangen ook niet hoger dan dat punt.
Extra hoogte in het pad van het water zal de efficiëntie van het
afvoeren (het water uit de machine) verminderen en kan ertoe
leiden dat de machine een verstopte afvoer detecteert, zelfs
wanneer het filter niet verstopt is.

Om ervoor te zorgen dat de houder bestand is tegen de trillingen
van de machine en het gewicht van het filter ondersteunt,
bevestig je de houder volgens deze eenvoudige stappen:

Plaatsing van de O-ring

Installatiehoogte

Bevestigen van de houder

Top Tips 

3

2

1

1. Kies een gedeelte van de wasmachine waar het oppervlak zo
gelijkmatig mogelijk is.

2. Maak het oppervlak waar je de houder gaat bevestigen
grondig schoon (dit kun je het beste doen met 70% alcohol).

3. Pas op dat je het plakband niet aanraakt nadat je de
beschermlaag hebt verwijderd.

4. Bevestig de houder op het gereinigde oppervlak & druk 5
seconden stevig aan.



Wij raden u ten zeerste aan alleen vloeibare wasmiddelen te
gebruiken. Deze lossen volledig op en brengen de prestaties van
uw microvezelfilter niet in gevaar. Poederwasmiddelen
daarentegen bevatten ingrediënten die niet oplossen en in uw
filter terechtkomen. Dit kan de duurzaamheid van de patronen
beïnvloeden. Als u toch besluit poederwasmiddelen te gebruiken,
raden wij u aan een overdosering te vermijden om dit effect tot
een minimum te beperken.

Wij adviseren het meegeleverde siliconenvet te gebruiken
voor een lichte smering van de rubberen afdichting tussen
de boven- en onderkant van de behuizing. Dit verbetert de
afdichting en vergemakkelijkt het vastdraaien/openen van
de behuizing.

Dit is niet iets wat u moet doen, maar het is verstandig om uw pompfilter
van tijd tot tijd te controleren. En nu u toch bezig bent, is dit misschien
een goed moment om ook het pompfilter van de machine te
controleren (en indien nodig schoon te maken). 

De pompfilter beschermt de pomp tegen verstoppingen. Het bevindt
zich aan de voorkant van de machine. U kunt het beste de instructies
van de fabrikant opzoeken over hoe u het filter goed kunt schoonmaken.
Het is heel eenvoudig en duurt niet lang.

Wasmiddel 

Siliconen smeermiddel

Het pompfilter van de machine

Top Tips - vervolg 
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Optie A 
Bij de wasmachine

Optie B 
Op een muur

Als je niet genoeg ruimte hebt aan
de zijkant van jouw wasmachine kun
je hem ook ophangen aan een muur
in de buurt van de wasmachine.
(Schroeven zijn hiervoor niet
inbegrepen)

Verwijder de beschermlaag van de
dubbelzijdige tape die aan de
achterkant van de houder is
bevestigd. Plak nu de houder en de
bovenkant van de behuizing op de
zijkant van de wasmachine. 

Neem de bovenkant van de behuizing (1) en
bevestig deze aan de houder (2) met de vier
meegeleverde schroeven (3). 

OPMERKING: Houd rekening met de IN en OUT
zijde (zie stap 3). Zorg ervoor dat de IN-zijde
het dichtst bij het water uit de wasmachine
komt. De OUT-zijde leidt naar de afvoer.2 3
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Je microvezelfilter is nu
klaar voor gebruik.
Bevestig tot slot de
magnetische teller onder
de AAN-knop van jouw
wasmachine. Gebruik de
teller elke keer dat je de
was doet. Vervang het
patroon na ongeveer 20
wasbeurten voor een
nieuwe.

Nu kun je de slang die het water van de
wasmachine naar de IN-aansluiting op de
bovenkant van de behuizing leidt, bevestigen en de
meegeleverde slang gebruiken om de OUT-zijde op
de afvoer aan te sluiten. 

Steek het patroon (6) in de bovenkant
van de behuizing. Schroef vervolgens het
kopje (5) vast. 
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Om het patroon te vernieuwen, schroef je de cup los en
verwijder je het patroon. Laat het patroon uitlekken en
drogen en bewaar het voor hergebruik. Neem nu een
nieuwe cartridge en bevestig deze in de bovenkant van
de behuizing. Bevestig en draai de cup vast en je filter is
weer klaar voor gebruik.

Wanneer je de laatste schone
cartridge hebt geïnstalleerd, stuur
je de gebruikte cartridges terug
naar PlanetCare. 

Retourzending is gratis! 

Heb je vragen of feedback neem
dan contact met ons op via
hello@planetcare.org

Een gebruikt patroon vervangen
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PlanetCare 
Stegne 21

1000 Ljubljana
Slovenia

support@planetcare.org

www.planetcare.org

We hebben meer Ocean Heroes zoals jij nodig!  

Deel jouw plasticvrije wasroutine om anderen te inspireren die

van hen ook te veranderen. 
 

Tag @planetcare.solutions en gebruik #planetcarefilters

wanneer je een bericht op Instagram plaatst.

instagram.com/planetcare.solutions

facebook.com/PlanetCareSolutions

Inspireer anderen


