
Hvordan returnerer 
jeg mit brugte 
FiberCatcher- filter?
Dette  filter er ikke egnet til genbrug 
i husholdningen. Returner det til din 
nærmeste Power-butik, hvor det sendes 
til genbrug. 

Filteret må ikke rengøres i vasken. Sørg 
for, at  ilteret har tid til at tørre, før det 
returneres.  

Besøg din nærmeste Power-butik for 
returnering. Køb nyt  ilter i en butik eller 
online på power.dk

Hvad sker 
der med mit 
FiberCatcher-
filter, når det 
er returneret til 
Power?  

Filteret genanvendes 
på et specialiseret 

genbrugsanlæg

Genbrugsplast, der 
bruges til at fremstille 

nye produkter

Mere end en tredjedel af mikroplastmaterialerne i vores sejlløb og

oceaner kommer fra syntetiske fibre, der frigives under 
vaskeprogrammer.

Vi har lanceret verdens første vaskemaskine med

FiberCatcher™-teknologi:

   Fanger op til 90 % af de syntetiske mikrofibre under 
vaskeprogrammer.

    Reducerer mængden af   mikrofiber, der ender i havet.    

   Filteret er lavet af genbrugsmaterialer.

Verdens første FiberCatcher™
Teknologi.
Beskytter vores vandkilder.



Hvordan fungerer FiberCatcher™?
FiberCatcher™- filteret, der er placeret i 
vaskemiddelskuffen på vaskemaskinen, opfanger op til 
90 % af syntetiske mikro fibre, når vandet passerer 
igennem det. Den aktiveres på de syntetiske 
vaskecyklusser, der er vist nedenfor:

Hvordan udskifter jeg mit brugte 

Tryk på 
knappen, og 
træk derefter 
skuffen mod 
dig selv for at 
fjerne den. 

 Løft FiberCatcher™-
filteret ud.

Når et af disse programmer er valgt,
lyser FiberCatcher™-lysdioden for at vise, at 
filteret er aktivt.

Undlad at vaske det brugte filter. 
Returner det til os ved hjælp af de instruktioner, der er angivet i denne folder.

Hvordan udskifter jeg mit brugte 

Hvornår og hvordan køber jeg et nyt
FiberCatcher™-filter?
Filteret er designet til at holde i op til 6 måneder*. Når 
filteret er fyldt, blinker FiberCatcher™-lysdioden, når et af 
de relevante programmer vælges. Når dette sker, er det tid 
til et nyt filter.**

Udskift det med et 
nyt filter, og sæt 
skuffen i igen Nulstil 

indikatoren 
for fuldt filter 
ved at trykke 
på den i 3 
sekunder.

Undlad at vaske det brugte filter. 
Returner det til os ved hjælp af de instruktioner, der er angivet i denne folder.

*Den nøjagtige varighed afhænger af brug
**Din vaskemaskine vil fortsætte med at fungere, når filteret er fyldt

Køb dit udskiftningsfilter fra power.dk 
eller i butik.

Kun ved vask af syntetiske stoffer




