
Miten palautan käytetyn 
FiberCatcher™-
suodattimen?
Tätä suodatinta ei saa hävittää 
kotitalousjätteen mukana. Palauta se 
lähimpään Power-myymälään, josta se 
lähetetään kierrätykseen. 

 Älä puhdista suodatinta pesualtaassa. 
Varmista, että suodatin on kuiva 
ennen sen palauttamista.  

Palauta suodatin lähimpään Power-
myymälään. Osta uusi suodatin 
myymälästä tai osoitteesta power.fi

Mitä 
FiberCatcher™-
suodattimelle 
tapahtuu, kun 
se on palautettu 
Power-
myymälään? 

Suodatin kierrätetään 
erikoistuneessa 

kierrätyslaitoksessa

Uusia tuotteita 
valmistetaan 

kierrätetystä muovista

We would love to hear what you think of your 
FiberCatcher® washing machine, how you are 
using it and the reasons why you purchased it.

Please complete the short 3-minute survey 
by visiting the link below to receive your 2 free 
FiberCatcher® filters worth £20*!
grundig.uk/fibercatcher-survey

Get 2x
FREE

£20*
filters worth over

FiberCatcher®

*T’s & C’s apply

Yli kolmannes vesiväyliemme ja

valtameriemme mikromuoveista on peräisin pesuohjelmien aikana 
vapautuvista synteettisistä kuiduista.

Olemme tuoneet markkinoille maailman ensimmäisen 
pesukoneen, jossa on

FiberCatcher™-teknologia:

 Se kerää jopa 90 % synteettisistä mikrokuiduista pesujakson 
aikana 

Vähentää valtamereen päätyvän mikrokuidun määrää

vähemmän mikrokuituja   

 Suodatin on valmistettu kierrätetyistä materiaaleista

Maailman ensimmäinen 
FiberCatcher™-teknologia.
Suojaa vesilähteitämme.



Miten FiberCatcher™ toimii?
FiberCatcher™-suodatin sijaitsee pesukoneen 
pesuainelokerossa, ja se kerää jopa 90 % synteettisistä 
mikrokuiduista veden virratessa sen läpi. Se aktivoidaan 
synteettisissä pesuohjelmissa seuraavasti:

Miten vaihdan käytetyn FiberCatcher™-suodattimen?

Paina 
painiketta ja 
irrota lokero 
vetämällä sitä 
itseäsi kohti. 

 Nosta FiberCatcher™-
suodatin pois paikaltaan.

Kun soveltuva ohjelma on valittu,
FiberCatcher™-merkkivalo syttyy sen 
merkiksi, että suodatin on käytössä.

Vain synteettisten kankaiden pesussa

Älä pese käytettyä suodatinta, vaan palauta se meille tämän esitteen ohjeiden mukaisesti.

Miten vaihdan käytetyn FiberCatcher™-suodattimen?

Milloin ja miten ostan uuden
FiberCatcher™-suodattimen?
Suodatin kestää jopa 6 kuukautta*. Kun suodatin on 
täynnä, FiberCatcher™-merkkivalo vilkkuu, kun jokin 
soveltuvista ohjelmista valitaan. Kun näet merkkivalon 
vilkkuvan, on aika vaihtaa uusi suodatin.**

Vaihda se uuteen 
suodattimeen 
ja aseta lokero 
takaisin paikalleen.

Nollaa 
täydestä 
suodattimesta 
ilmaiseva 
merkkivalo 
painamalla 
sitä 3 
sekuntia.

Älä pese käytettyä suodatinta, vaan palauta se meille tämän esitteen ohjeiden mukaisesti.

*Tarkka kesto määräytyy käytön mukaan
**Pesukone jatkaa toimintaansa, kun suodatin on täynnä

Osta uusi suodatin www.power.fi 




