
Mer enn en tredjedel av mikroplasten i bekker, elver og hav 
stammer fra syntetiske fibre sluppet ut under klesvask. 
 
Vi har lansert verdens første vaskemaskin med integrert 
mikrofiber-filter:

✔   Fanger opptil 90 % av syntetisk mikrofiber under klesvask

✔    Reduserer mengden mikrofiber som havner i havet      

✔   Filteret er laget av resirkulerte materialer

Verdens første 
FiberCatcher-teknologi.
Beskytter vannkildene våre.

Hvordan returnerer 
jeg det brukte 
FiberCatcher-filteret? 

Dette filteret er ikke egnet for 
husholdningsavfallet. Lever det i nærmeste 
Power-butikk, så vil de sende det til 
resirkulering.  

Ikke vask filteret i vasken. Påse at  
filteret har hatt nok tid til å tørke før  
du returnerer det. 

Dra til nærmeste Power-butikk for å 
returnere det. Kjøp nytt filter i en  
butikk eller på nett på power.no

Hva skjer med 
FiberCatcher-
filteret etter 
at det er 
returnert til 
Power? 

Filteret blir resirkulert 
hos et spesialisert 

resirkuleringsanlegg 

Den resirkulerte 
plasten benyttes til å 
lage nye produkter



Hvordan fungerer FiberCatcher™?
FiberCatcher-filteret, som er plassert i vaskemaskinens 
såpeskuff, fanger opp opptil 90 % av syntetiske mikrofibre 
når vannet skylles gjennom det. Det aktiveres av 
vaskesyklusene for syntetstoffer vist nedenfor:

Hvordan bytter jeg filter?

Når og hvordan kjøper jeg et nytt
FiberCatcher-filter?
Filteret er utviklet for å holde i opptil seks måneder*. 
Når filteret er fullt, blinker FiberCatcher- lampen når et av 
de relevante programmene velges. Når det skjer, er det på
tide å sette inn et nytt filter.**

Trykk på 
knappen, og 
trekk deretter 
skuffen mot 
deg for å ta 
den ut. 

 Løft ut FiberCatcher-
filteret.

Erstatt det med 
et nytt, og sett på 
plass skuffen igjen. Tilbakestill 

indikatoren 
for fullt filter 
ved å trykke 
på den i tre 
sekunder.

Ikke vask det brukte filteret. Send det tilbake til oss i samsvar med instruksjonene i dette heftet.

Når et av disse programmene er valgt,
lyser FiberCatcher-lampen for å indikere at 
filteret er aktivert.

* Nøyaktig holdbarhet avhenger av bruken.
** Vaskemaskinen din fungerer selv om filteret er fullt.

Kjøp nytt filter i din nærmeste 
Power butikk eller på power.no

Kun under vask av syntetiske stoffer

Syntetiske stoffer Skjorter Sport


