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Manuellt doserat maskindiskmedel i doseringspåse

Produktbeskrivning
Den unika DIFY med 6 i 1 funktion består av upplösningsbara dospåsar och J-
Watcher™ doseringsalarm som ger dig bekvämligheten med ett kontrollerat
doseringssystem utan att du behöver installera utrustning. DIFY levererar samma
rengöringsresultat som professionella maskindiskmedel med flera komponenter.
Konceptet ger dig omedelbar kraftfull diskprestanda. En doseringspåse räcker för flera
diskcykler. Ett paket räcker upp till 600 diskningar. J-Watcher visar när du ska dosera en
ny påse. DIFY är speciellt utformad för små underbänkdiskmaskiner.

Produktegenskaper
Denna 6 i 1 produktlösning ger dig omedelbar kraftfull diskprestanda. Den innehåller:
uppstartsdos, diskmedel, torkmedel, anti-kalkfunktion, blekning och säkra egenskaper
för mjuka metaller såsom aluminium. Allt i en påse som en unik produktkombination.

Produktfördelar
•   Omedelbart utmärkt diskresultat
•   Upp till 600 diskcykler
•   Inget behov av separat torkmedel, funktionen är inkluderad
•   Ingen överdosering med hjälp av J-Watcher
•   Fungerar under mångsidiga förhållanden
•   Säker på aluminium
•   Klarar rengöring och hygienkrav utan utrustning
•   Säker att använda, ingen direkt kontakt med diskmedel

Bruksanvisning
1.  Placera den röda kontrollenheten J-Watcher i disktanken och låt den flyta.
2.  Lägg en öppnad påse i disktanken. Doseringspåsen löser upp sig och

kontrollenheten byter till grönt ljus.
3.  Starta diskmaskinen.
4.  Diska flera diskomgångar, en doseringspåse räcker i genomsnitt upp till 15

diskomgångar.
5.  När kontrollenheten blinkar rött är diskmedel slut, lägg i en ny påse i disktanken.

När J-Watcher inte är i vattnet går det i viloläge och lampan släcks. J-Watcher ska
ersättas med varje nytt paket. Du hittar en ny fri J-Watcher i varje DIFY-paket. Kassera
den gamla J-Watcher i batteriåtervinning.
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Teknisk information
Utseende: Vitt pulver i doseringspåse
pH (brukslösning): 12
Vikt per sachet: 73g
Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.

Skyddsföreskrifter och lagring
Fullständig information om hantering av denna produkt lämnas på separat säkerhetsdatablad. Förvara i originalförpackning samt undvik
extrema temperaturer.

Att beakta
Under rekommenderade villkor kan Suma DIFY användas på alla vanligen förekommande föremål som används i kök, även på delar som
innehåller känliga metaller såsom aluminium.

Förpackningsstorlekar
Tillgängliga förpackningsstorlekar
1 x 2.9 kg - 40 doseringspåsar med 75g
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