
GEBRUIKSHANDLEIDING

Let op! als je gebruik wil maken van de irrigatie overloop van de Smarttank, start dan bij 1

Als je de Smarttank wil gebruiken als standaard vuilwatertank start dan bij 7

Plaats vervolgens de Smarttank onder de
afvoer van de camper/caravan en schuif
de invoer opening van de Smarttank
onder of over de afvoerbuis van de
camper/caravan.

Draai de gele dop van de invoer opening
boven op de deksel van de Smarttank af.

Draai de overloopkraan in het onderste
compartiment, linksom, open.

Om de invoeropening van de Smarttank
te verlengen (indien nodig) plaats je de
gele dop terug op de invoeropening en
trek deze dan krachtig omhoog. Draai de
gele dop vervolgens weer los en plaats
de Smarttank onder de afvoer van de
camper of caravan.

Als de afvoerbuis te ver boven de invoer
opening blijft kun je dit oplossen met een
trechter. Deze maak je eenvoudig zelf, zo
hoog als nodig, van een PET fles.

De Smarttank is nu klaar voor gebruik.

Haal het bovenste compartiment uit de
Smarttank.

Draai de overloopkraan in het onderste
compartiment, rechtsom, dicht.

Plaats vervolgens de deksel op het
onderste compartiment.

Sluit de invoeropening van de Smarttank
aan op de camper of caravan.

De Smarttank werkt nu als een standaard
vuilwatertank.

Wanneer de tank vol is leeg je deze in het
riool.
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REINIGEN VAN DE
Volg onderstaande stappen voor het reinigen van de Smarttank

Accessoires

Plaats de CHANGE XXL filters terug in het
onderste compartiment door deze links
en rechts op de overloopkraan te
drukken.

Filterset Smarttank

Bestaande uit:

• 2X Change XXL zeeffilters

• 1x Ecofilter

Flexibele aansluitslang Smarttank

D.m.v. de flexibele aansluitslang kun je de
Smarttank naast de camper of caravan plaatsen
wanneer er onder de camper of caravan niet
voldoende ruimte is.

Verwijder de CHANGE XXL filters in het
onderste compartiment door deze
voorzichtig van de overloopkraan te
trekken.

Gooi het resterende afvoerwater, dat zich
in het onderste compartiment bevindt,
weg in het riool.

Verwijder vervolgens het ECO filter uit het
bovenste compartiment.

Spoel zowel de Smarttank, als alle filters
af onder de kraan. Bij veel vuilophoping
kun je een borstel gebruiken.

Plaats het ECO filter terug in het bovenste
compartiment en de Smarttank is weer
klaar voor gebruik.

Tips! Wij adviseren om de filterset jaarlijks te vervangen voor een optimale werking van de Smarttank.

Gebruik 100% biologisch afbreekbare producten om het duurzame irrigatieproces te bevorderen.


