Lattiz instructie
15 min

Wat?
Instructie voor spoelen van het waterfilter (Brita) van de Lattiz machine.
Waarom?
Drinkwater is een relatief gevoelig levensmiddel met een zeer goed oplossend
vermogen. Als het stagneert, verliest het haar frisheid en smaakt dof en/of
aards. Vanwege het goede oplossende vermogen worden kleine hoeveelheden
uit de materialen die in contact komen met het water opgelost. Bijvoorbeeld
metalen uit de waterleiding of van kunststoffen. Normaal aanwezige
waterbacteriën kunnen groeien, maar slechts tot een bepaald punt en niet
eindeloos. Deze stoffen moeten er worden uitgespoeld. Hoe langer de
stagnatieperiode duurt, hoe groter het aanbevolen spoelvolume is.
Benodigdheden
•
•
•
•
•

FrieslandCampina Lattiz machine
Emmer (10-15 liter bij voorkeur)
Waterfilter Brita
Een Bag In Box Lattiz (BIB)
Voldoende ruimte naast het waterfilter om de emmer te plaatsen
Zorg ervoor dat de Lattiz machine uit staat en de waterkraan (waar de Lattiz machine op is
aangesloten) open staat voor u met deze instructie begint.

Instructie
U kunt deze instructie ook als video bekijken https://youtu.be/5tgqvpr1qNs
Stap 1

Lokaliseer het waterfilter van de Lattiz machine (zie afbeelding).
Als er meerdere waterfilters staan volg dan de waterslangen om te controleren of
dit daadwerkelijk het waterfilter van de Lattiz machine is.

Stap 2

Creëer ruimte om naast het waterfilter een emmer te plaatsen, dit zodat de slang
van de “flush valve” (hieronder omcirkeld) in / boven de emmer uit komt.

Brita C50 waterfilter incl. filterkop
Stap 3

Nu u de slang van de “flush valve” boven / in een emmer heeft kunt u het filter
gaan spoelen (hou de slang vast zodat het uiteinde echt boven / in de emmer is),
dit doet u door de schuif open te zetten (zie pijl). Zit er i.p.v. een schuif een
drukknop? Dan kunt u het filter spoelen door deze in te drukken en ingedrukt te
houden.

Bovenzijde filterkop

De emmer vult zich nu met water.

Filter wordt nu gespoeld

Stap 4

Als de emmer vol is kunt u de schuif weer dicht doen of de drukknop los laten.

Volle emmer met water na het spoelen van het filter

Stap 5

Leeg de emmer en herhaal nu stap 3 en 4 totdat u het filter met voldoende water
heeft doorgespoeld, zie tabel hieronder:
PURITY C
PURITY C50 (Fresh)
PURITY C150

Stap 6

Spoelvolume
> 4 weken stilstand
20 liter
30 liter

Als u het filter heeft gespoeld zet u de machine weer aan. Om ook de machine en
de waterslang vanaf het filter voldoende door te spoelen met vers water zult u de
machine meermaals moeten spoelen.
Als er geen BIB in de machine zit plaats deze dan nu, deze mag reeds geopend /
over datum zijn. Na opwarmen vraagt de machine om spoeling, voer deze spoeling
nu uit. Na uitvoer herhaalt u de spoeling door gebruik te maken van de toets
“spoelen” nogmaals 5 keer. Dit om er zeker van te zijn dat zowel de slang als de
machine met voldoende vers water zijn gespoeld.

Stap 8

Nu u het waterfilter en de machine heeft doorgespoeld kunt u de machine testen
op juiste werking, hiervoor heeft u een nieuwe of recent geopende BIB nodig welke
nog binnen THT is.
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