
Enkel vedlikeholdsmanual

Rengjøring av Ultracarb-filteret

Filtrene i et EcoFriendly 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 Ultracarb-filteret. Normalt 
bør filterbytte skje etter ca 2500 liter, eller 
ved ca. 6 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 produksjons- 
rester fra High Performance-filteret delvis 
tetter Ultracarb-filteret. Ved førstegangs 
bruk, og ved filterbytte, må man påregne en 
nokså snarlig rengjøring av Ultracarb- 
filteret. 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 Ultracarb-filteret må rengjøres 
etter dette.

Steng vanntilførselen inn til rensesystemet. 
Slipp ut vanntrykket i systemet ved å åpne 
tilsluttet vannkran. Plasser for sikkerhets skyld 
et kar, et håndkle e.l. under rensesystemet.

Skru opp filterhuset merket Ultracarb Filter 
med den vedlagte festenøkkelen. 

Løft Utracarb-filteret ut av filterhuset. Vær 
forsiktig når du løfter ut filteret da det er laget 
av keramikk og kan knuse. 

Bruk vedlagte vaskesvamp til å rengjøre filteret. 
Kaldt vann er tilstrekkelig. IKKE BRUK SÅPE. 
Filteret blir tilstrekkelig rengjort ved å 
gni/skrubbe over hele filteret et par ganger.

Sett filteret tilbake i filterhuset. Pass på at 
filteret blir satt riktig vei, se merking på 
filteret. 

Skru på filterhuset til renseenheten. Benytt 
evt. festenøkkelen (håndkraft er tilstrekkelig). 
Pass på at filterhuset skrus rett på. Dersom 
filterhuset skrus på skjevt, eller dersom 
pakninger og/eller filteret ligger feil, vil vann-
lekkasje oppstå. 

Åpne vanntilførselen inn til rensesystemet.

Åpne vannkranen og la vannet renne i ca.            
3 minutter (for å fjerne smuss, partikler etc.).

Påse at det ikke er lekkasjer fra filterhusene. 

Skifte av filter

Steng vanntilførselen inn til rensesystemet. 
Slipp ut vanntrykket i systemet ved å åpne 
tilsluttet vannkran. Plasser for sikkerhets skyld 
et kar, et håndkle e.l. under rensesystemet.

Skru opp filterhusene med den vedlagte 
festenøkkelen. 

Løft filtrene ut av filterhusene. Vær forsiktig 
når du løfter ut Ultracarb-filteret da det er 
laget av keramikk og kan knuse. 

Sett nye filterelementer inn i filterhusene. Pass 
på at alle filtre blir satt riktig vei, se merking 
på filtrene.

Skru på filterhusene til renseenheten. Benytt 
evt. festenøkkelen (håndkraft er tilstrekkelig). 
Pass på at de forskjellige filtrene blir montert 
på riktig plass. 

Pass på at filterhusene skrus rett på. Dersom 
filterhusene skrus på skjevt, eller dersom 
pakninger og/eller filter ligger feil, vil vann- 
lekkasje oppstå. 

Åpne vanntilførselen inn til rensesystemet.

Åpne vannkranen og la vannet renne i ca.        
3-5 minutter (for å fjerne smuss, partikler etc.).

Påse at det ikke er lekkasjer fra filterhusene. 


