Eco Solution

Tenk miljø!

NB!
Keramikkﬁlteret må
monteres før bruk!
For å unngå skade under frakt er
keramikkﬁlteret ikke ferdigmontert

Brukermanual

MONTERING
Eco Solution rensesystem er enkelt å montere. Tilkobling bør likevel gjøres av
en rørlegger. Eco Solution monteres på vanninntaket som vist nedenfor.

MONTERING AV DET
KERAMISKE FILTERET
Ta ut rondellen (B) og sjekk at o-ringen (A) sitter
riktig i sporet. Trykk inn støttehylsen (C) i sporet
på undersiden av rondellen. Fjern
beskyttelsesplast fra de seks keramikkstavene (E)
og sjekk at o-ringen (D) sitter riktig på gjengene.
Skru så delen med gjenger inn i hvert av hullene
på undersiden av rondellen (B), kun bruk av
håndkraft.
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NB! IKKE SKRU TIL FOR HARDT!
Gjenta prosedyren for alle seks stavene. Ta den
den svarte basen (F) til støttehylsen og sjekk at
o-ring er på plass (G) press denne på støttehylsen
(C) for å ferdigstille montering. Nå er enheten klar
til å monteres på vannrøret.
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BRUKERMANUAL

MONTERING AV ENHETEN
• Steng av vanntilførselen med stoppekran [1] eller hovedkran.
• Monter renseenheten på vanninntaket. Dette kan gjøres på flere måter, avhengig av
eksisterende anlegg.
• Plasser selve renseenheten på vanninntaket (etter vannpunpe(r) dersom det finnes).
NB! husk å ha ca10 cm klaring under filterhusene. Denne klaringen er nødvendig for
å få åpnet filterhusene ved rengjøring og utskiftning.
• Monter de seks keramikkstavene på den medfølgende filterplaten. Dytt deretter hvitt
plastrør inn i midten av stavene. Sett på det sorte endestykket på plastrøret.
IKKE BRUK FOR MYE KRAFT, da det kan ødelegge keramikkstavene! Det er ikke
nødvendig, da O-ringer tettes under vanntrykk.
• Åpne vanntilførselen [1]. Åpne en tilsluttet vannkran og la vannet renne i ca. 3
minutter (for å fjerne smuss, partikler etc.).
• Påse at det ikke er lekkasjer fra filterhus eller koblinger. Om det er lekkasjer, sjekk at
o-ringer er på plass og ikke ligger i klem og at koblinger og filterhus er skrudd godt
nok til. Bruk evt medfølgende filterhusnøkkel.

GENERELL BRUK
Det filtrerte vannet kan nå brukes som drikkevann og til matlaging. Hvis filteret har
stått ubrukt i mer enn 3 dager, anbefales det å la vannet renne i ca et minutt før
bruk.

VEDLIKEHOLD
Filtrene i et Eco Solution vannrensesystem må av og til rengjøres. Rengjøring er svært enkelt,
rørlegger eller annen fag-arbeider er ikke nødvendig for å utføre dette. Kvaliteten på vannkilden
som benyttes til systemet avgjør hvor ofte dette er nødvendig.
Filtrene må byttes dersom det ikke kommer vann i det hele tatt, eller når vannet renner svært sakte fra
rensesystemet også etter rengjøring av stavene i kremaikkfilteret. Normalt bør filterbytte skje etter ca
100.000 - 150.000 liter, eller ved ca. 12 mnd. daglig bruk (avhengig av kvaliteten på vannkilden).
Relativt raskt etter at systemet er tatt i bruk første gang vil man oppleve at vanntrykket faller
markant. Dette er normalt og kommer av at produksjonsrester fra High Performance-filteret delvis
tetter stavene i det keramiske filteret. Ved førstegangs bruk, og ved filterbytte, må man påregne en
nokså snarlig rengjøring av keramikkstavene. Etter at produksjonspartiklene fra High
Performance-filteret er fjernet, vil systemet levere renset vann i en mye lengre tidsperiode.
Kvaliteten på vannkilden avgjør hvor ofte stavene i keramikkfilteret må rengjøres etter dette.
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RENGJØRING/SKIFTE AV FILTER
High Performance-filteret er plassert til venstre.
Keramikk/Ultracarb-filteret er plassert til høyre.
• Steng vanntilførselen inn til rensesystemet. Slipp ut vanntrykket i systemet ved å åpne en
tilsluttet vannkran. Plasser for sikkerhets skyld et kar, et håndkle e.l. under rensesystemet.
• Skru opp filterhuset merket keramikk/Ultracarb-filter med den vedlagte filterhusnøkkelen.
• Løft filteret/filtrene ut av filterhuset. Vær forsiktig når du løfter ut keramikk/Ultracarb-filteret, da
det er laget av keramikk og kan knuse.
• RENGJØRING AV KERAMIKKSTAVER:
Bruk vedlagte rengjøringsbørste til å rengjøre de seks keramikkstavene i filteret. Kaldt vann er
tilstrekkelig. IKKE BRUK SÅPE. Tre børsten på keramikkstavene etter tur og rengjør ved å gni opp
og ned et par ganger på hver stav. Sett filteret tilbake i filterhuset. Pass på at filteret blir satt riktig
vei, se merking på filteret.
SKIFTE AV FILTER:
Skift ut alle de seks keramikkstavene i Ultracarbfilteret (skrus av/på).
Bytt ut High Performance- filteret med et nytt.
Pass på at alle filtre blir satt riktig vei (se merking på filtrene).
• Skru på filterhuset til renseenheten. Benytt evt. filterhusnøkkelen (håndkraft er tilstrekkelig).
• Pass på at filterhuset skrus rett på. Dersom filterhuset skrus på skjevt, eller dersom pakninger
og/eller filteret ligger feil, vil vannlekkasje oppstå.
• Åpne vanntilførselen [1]. Åpne en tilsluttet vannkran og la vannet renne i
ca. 3 minutter (for å fjerne smuss, partikler etc.).
• Påse at det ikke er lekkasjer fra filterhusene.

RENSESYSTEMET MÅ IKKE UTSETTES FOR FROST ETTER AT DET ER TATT I BRUK.
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