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Eco FM Filter

Brukermanual
Gjelder også for Eco Water Calc Filter

Think green!



Ikke fyll grus/Filox 
i selve stigerøret

Sett inn stigerøret i tanken.

Fyll i medfølgende mengde grus 
(mengde avhengig av modell). 

Å bruke en litt stor trakt, forenkler 
fyllingen av grus i tanken.

Fyll i riktig mengde Filox*/sort medie 
(kommer i hvite sekker).
NB! Ikke fyll Filox* i selve stigerøret! 
Det anbefales at røret tettes med en 
tape-bit før fylling av Filox*. 

Å bruke en litt stor trakt, forenkler 
fyllingen av Filox* i tanken.

*) På Eco Water Calc Filter fylles Purolite 
i stedet for Filox.
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BRUKERMANUAL

Stigerøret skal stikke ca 20 mm opp av 
tanken. 

Sett på ”kurven” på kontrollenheten. 
Denne “snappes” på plass under 
kontrollenheten (se bilde) før 
kontrollenheten skrues på plass på 
tanken.

Pass på at kontrollenheten med 
“kurven” tre�er riktig på stigerøret. 
Vær forsiktig så ikke røret ødelegger 
O-ringen i kontrollenheten. 
Røret må tre�e korrekt for at enheten 
skal fungere riktig. 

NB! Ikke bruk for mye makt!

Kontrollenheten skrus på tanken. 
Håndkraft er tilstrekkelig.

Pass på at både “kurven” 
og røret tres riktig inn i 

kontrollenheten
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Koble til vann [A], renset vann ut [B] og avløp [C]. 
Ta av frontdekselet på kontrollenheten og koble strøm- 
adapteren til den hvite kontakten [F]. I lokket ligger en 
manual med beskrivelse av hvordan man stiller klokken 
og tid på døgnet for regenering (tilbakespyling).  
Etter tilkobling og åpning av vanntilførselen utføres en manuell 
tilbakespyling/regenerering. Denne prosessen tar ca 20 min og kan 
gjerne kjøres �ere ganger. 
Vannet skal bli klart relativt raskt etter i gang kjøring, men det kan også 
ta litt tid ettersom det kan være rester av jern og mangan i rør og 
varmtvannsberedere etc. Om nødvendig kan manuell spyling utførers 
�ere ganger etter hverandre for å oppnå optimal kvalitet. 

Tilkobling av salt-tank.
NB! Gjelder kun Eco Water Calc Filter.

Fyll salt i egnet beholder. 
Koble til slange til salttank på kobling [D]. 
Koble også en slange fra salttanken til avløp.

[D]

Vann ut [B]

Avløp [C]

Til salt-tank [D]
Gjelder kun Eco Water Calc Filter

Koble til strømadapteren til 
den hvite kontakten [F].

Avløp

Pass på at O-ring/pakninger 
plasseres riktig i koblingen 

som skal på [A] og [B].
Se forøvrig tegning i posen.

Vann inn [A] Display [E]

Salt
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