
Hur returnerar jag mitt 
använda Fibercatcher-
filter?

Detta filter är inte lämpligt för återvinning i 
hushåll. Lämna den till närmaste Power-butik 
där den kommer att återvinnas.

Rengör inte filtret i diskhon. Se till att 
filtret hinner torka innan du returnerar 
det.  

Besök din närmaste Power-butik för retur. 
Köp nytt filter i butik eller online på 
power.se

Vad händer 
med filtret 
efter att jag 
återställt det 
till Power?

Filtret återvinns på en 
specialiserad 

återvinningsanläggning

Återvunnen plast 
används för att göra 

nya produkter

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

Mer än en tredjedel av mikroplasterna i våra vattendrag och

oceanerna kommer från syntetiska fibre som frigörs under 
tvättcykler.

Vi har lanserat världens första tvättmaskin med

FiberCatcher™-teknik:

   Fångar upp till 90 % av syntetiska mikrofibrer under tvättcykler 

    Minskar mängden mikrofiber som hamnar i havet.   

   Filtret är tillverkat av återvunnet material.

Världens första FiberCatcher™
Teknologi.
Skyddar våra vattenkällor.



Hur fungerar FiberCatcher™?
FiberCatcher™-filtret, som finns i tvättmaskinens 
tvättmedelslåda, fångar upp till 90“% av de syntetiska 
mikrofibrerna när vattnet passerar genom det. Den 
aktiveras på de syntetiska tvättcyklerna som visas nedan:

Hur byter jag ut mitt använda FiberCatcher™-filter?

Tryck på 
knappen och 
dra sedan 
lådan mot dig 
för att ta bort 
den.

Lyft ut FiberCatcher™-
filtret.

När ett av dessa program har valts,
FiberCatcher™-lampan tänds för att visa att 
filtret är aktivt.

Tvätta inte det använda filtret, vänligen returnera det till oss med hjälp av instruktionerna i denna broschyr.

Hur byter jag ut mitt använda FiberCatcher™-filter?

När och hur köper jag en ny 
FiberCatcher™-filter?
Filtret är designat för att hålla i upp till 6 månader*. När 
filtret är fullt blinkar FiberCatcher™-lampan när ett av de 
tillämpliga programmen väljs. När detta händer är det 
dags för ett nytt filter.**

Byt ut det mot ett 
nytt filter och sätt 
tillbaka lådan

Återställ 
indikatorn 
för fullt filter 
genom att 
hålla den 
intryckt i 3 
sekunder.

Tvätta inte det använda filtret, vänligen returnera det till oss med hjälp av instruktionerna i denna broschyr.

*Exakt varaktighet beror på användning
**Din tvättmaskin fortsätter att fungera när filtret är fullt

Köp nytt  filter från power.se eller från 
Power butik.

Bara syntetiska tvättprogramer




