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 * levensduur van de onderdelen is wisselend en afhankelijk van de waterkwaliteit. 
 

FAQ 

Ik ga met vakantie, wat moet ik doen? 
Gaat u een paar dagen weg? Dan kunt u de onderste tank het beste vol met water laten staan. Gaat u langer 
weg? Leg dan het meerstappenfilter en Cormac ring nat in een plastic zak in de koelkast. U kunt het dan veilig 
bewaren gedurende een half jaar. 
 
Hoe lang duurt het filteren? 
De eerste paar keer duurt het langer voordat het water door de filters is gestroomd. De filters moeten zich  
verzadigen. Daarna filtert u ongeveer 1 – 1,5 liter per uur. 
 
Is mijn systeem lek? 
Controleer of u niet meer water in de bovenste tank heeft gegoten dan er in de onderste tank past. 
 
Hoe maak ik het keramische filter schoon? 
De witte schijf wordt bruin van de kalk en/of groen van de alg. Verwijder het filter uit de bovenste tank. Met  
het schuurgedeelte van een  schuurponsje schuurt u zachtjes over het filter totdat het weer wit wordt. Houdt  
bij het verwijderen uit de tank en bij het schoonmaken  zowel de plastic voet als het filter goed vast. Kook het 
filter nooit uit om kalk te verwijderen. Hierbij beschadigt u de plastic voet en wordt het filter onbruikbaar. 
 
Hoe lang is het water houdbaar? 
Een deel van de mineraalstenen en de Cormac ring zijn geïmpregneerd met colloïdaal zilver. Dit gaat de groei 
van bacteriën tegen waardoor het water wekenlang houdbaar blijft. 
 
Kan ik ook warm/heet water filteren? 
nee u mag het systeem alleen met koud water gebruiken. 
 
Waarom drijven er soms kleine witte vlokjes op het water? 
Soms zit er meer kalk in het leidingwater. Door het samenklonteren van kleine kalk- en magnesiumdeeltjes in  
uw gefilterde water dan kan dit soms vlokjes veroorzaken. Meestal gaan ze uit zichzelf weg. Eventueel ververst  
u het water. Het kan geen kwaad voor uw gezondheid. 
 

Meer veel gestelde vragen, handleidingen en video’s vindt u op www.tradeline.nl. 
 

Handleiding voor de Aqualine Neos 

Gefeliciteerd met de aankoop van uw Aqualine Neos  
waterfiltersysteem. 
 
Dit product is meer dan een waterfilter alleen: het filtert,  
mineraliseert, vitaliseert en heeft naar keuze een Redox filter (sterke 
antioxidant werking en licht basisch water) of een pH neutraal filter.  
 

Kenmerken: 
 

✓ De Aqualine Neos heeft een geavanceerd filtersysteem. 
 

✓ Is voorzien van een keramisch voorfilter met een  
fijnheid van 0,2 micron (houd o.a. bacteriën tegen). 
 

✓ De mineraalstenen/Cormac ring geven 18 verschillende  
mineralen en sporenelementen af. 
 

✓ De vier magneten in de kraan veroorzaken een  
werveling (Schauberger principe) waardoor het water wordt  
gevitaliseerd. 
 

✓ De Aqualine Neos levert mineraalwater voor een fractie van de 
prijs van commercieel gebotteld water. 
 

Afmetingen H 46  x B 26 x D 29 cm 

Gewicht 5,5 kg 

Capaciteit watertanks 
Boventank: 5 ltr 

Ondertank: 10 ltr 

Doorloop snelheid 1—1,5 ltr/per uur  

Levensduur onderdelen * 
Keramisch– en meerstappen filter: 1 jaar of 2.000 ltr  

Cormac ring: 1 jaar  
Mineraalstenen: 3 jaar 

Garantie 2 jaar 


