
Productomschrijving
Het unieke DIFY™ wateroplosbare sachet en de J-Watcher™ doseeralarm leveren alle 
voordelen van een doseersysteem zonder de noodzaak om apparatuur te instaleren.

Het DIFY™ concept garandeert een perfect vaatwasresultaat. Eén sachet gaat tot 15 
wassbeurten mee, dus één verpakking is voldoende voor minstens 600 wassen. De 
J-Watcher™ geeft aan wanneer u een nieuw sachet moet toevoegen door middel van 
een rood knipperlicht. Zolang de J-Watcher™ groen knippert, kunt u doorgaan  
met wassen.

Belangrijke eigenschappen
DIFY™ geeft u de volgende voordelen in één sachet: voordosering, krachtig detergent, 
ingebouwd naglansmiddel, antikalk werking, bleekwerking en het is ook veilig voor 
zachte metalen. Deze oplossing garandeert een uitstekend wasresultaat.

Voordelen
•	 Effectief:  - direct uitstekende resultaten

•	 Economisch:  - tot 600 wassen per verpakking 
  - ingebouwd naglansmiddel 
  - geen overdosering dankzij de J-Watcher™

•	 Betrouwbaar:  - werkt onder alle omstandigheden 
  - aluminiumveilig

•	 Gemakkelijk:  - sachet gaat rechtstreeks in de machine 
  - bespaart ruimte in de keuken

•	 Intelligent:  - gegarandeerde resultaten zonder doseerapparatuur

•	 Veilig:  - geen contact met het product

Gebruiksaanwijzing
1. Plaats de J-Watcher™ in het wasbad en zorg dat deze drijft.

2. Plaats sachet in wasbad; verpakking niet openen.

3. Het rode lichtje van de J-Watcher™ zal groen worden.

4. Start wascyclus.

5. Als de J-Watcher™ groen knippert, kunt u blijven wassen.

6. Als de J-Watcher™ rood knippert, plaats een nieuw sachet in het wasbad.

Als de J-Watcher™ niet in aanraking komt met water, gaat deze in slaapmodus.

De J-Watcher™ moet vervangen worden bij elke nieuwe verpakking. U vindt een nieuwe, 
gratis J-Watcher™ in elke DIFY™ verpakking.
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Doseerinstructies:

Waterhardheid (dH)

Voordosering

NadoseringInhoud wasbadmachine

< 28 liter 28 liter - 45 liter

< 10 1 sachet 1 sachet 1 sachet

10 - 18 1 sachet 2 sachets 1 sachet

10 - 18 2 sachets 3 sachets 2 sachets

DIFY™ is ontwikkeld voor kleine professionele, multi-cycle machines.

Technische gegevens
Uiterlijke kenmerken  Wit poeder verpakt in sachet 
pH (1% oplossing)  > 12 
Gewicht sachet  73 g

Deze cijfers zijn indicatieve waarden en dienen niet als specificaties te worden geïnterpreteerd.

Veilige hantering en opslag
Volledige informatie over het veilig opslaan, gebruik en de verwijdering van dit product staat vermeld in een separaat geleverd 
veiligheidsinformatieblad (Safety Data Sheet).

In oorspronkelijke verpakking bewaren met gesloten deksel. Sachet niet openen. Extreme temperaturen vermijden.

Product toepasbaarheid
Onder de aanbevolen gebruikssituaties is DIFY™ geschikt voor toepassing op de meeste, in de keuken voorkomende, materialen.
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