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GARANTIVILLKOR 
 
Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB, ett ledande företag i  
branschen med 20 års erfarenhet av vattenrening. 
 
För att ni skall känna Er extra trygg med Ert val av Aqua Expert AB som  
filterleverantör, ger vi följande återköpsgaranti. 
 

2 års återköpsgaranti 
 
Villkor för återköpsgaranti: 
*         Att Socialstyrelsens allmänna råd för enskilda dricksvattentäkter SOSFS 
          2003:17 inte uppfylls av filtret för det filtret är avsett för. 
*         Att komplett offererad anläggning är installerad. 
*         Att råvattenkvalitén inte har ändrats. 
*         Att filtret har skötts enligt givna instruktioner. 
 
Installation, demontering och frakter kostnadsersätts ej. 
 
Aqua Expert AB 
 
 
 
 

VIKTIGT 
 

*         Kontrollera att godset inte skadats under transport. Transportskada anmäls 
          omgående till speditionsfirman. 
 
*         Filtret får endast användas för rening av grundvatten och är ej avsett för andra 
          medier, såsom avloppsvatten, olja etc. 
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INSTALLATION 
Filtret består av fyra enheter, se skiss nedan. 
 
1.          Vattenmätare med möjlighet till inställning av tillgänglig kapacitet. Detta innebär att då mängden  
             genomströmmat vatten nått upp till inställt värde (filtrets kapacitet) ger vattenmätaren ifrån sig ett larm. 
 
2.          Filterbehållare i glasfiberarmerad polyester, innehåller aktiverad aluminiumoxid. 
 
3.          Slutfilter av patrontyp. 
 
4.          Tappkran. 

Principskiss 

*           Installera filtret enligt principskissen. OBS! Flödesriktningen genom vattenmätaren 
             är markerad med en pil på baksidan. 
 
*           För att kunna ställa in kapaciteten på vattenmätaren måste råvattnets fluoridhalt vara känd. Avläs i 
             diagrammet nedan och ställ in det erhållna kapacitetsvärdet på vattenmätaren. Se nästa sida. 
 
*           Spola nu vatten genom systemet till avloppet. När vattnet blivit helt klart så spola därefter ytterligare 
             några minuter innan vatten börjar konsumeras, detta för att få bort eventuell smak. 
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INSTÄLLNING VATTENMÄTARE 
Installera batterier: 
 
Öppna luckan och sätt i 2 st 2AAA-batterier. 
Stäng luckan. 
 
Sätta kapacitet och antal dagar: 
 
Tryck in ”DISPLAY” och håll den intryckt. Pressa in ”RESET”. Släpp sedan knapparna. Nu går vattenmätaren in i 
programmeringsläge. 
 
Sätt kapaciteten genom att avläsa diagrammet på föregående sida. OBS! Gallon! Tryck på ”DISPLAY” till  
önskad kapacitet. Varje gång ni trycker på ”DISPLAY” ökar kapaciteten med 100 gallon( 0-100..9800-9900-OFF-100-
200). När ni har rätt kapacitet tryck på ”RESET”. Nu går vattenmätaren in i DAG-läge. 
 
Tryck på ”DISPLAY” tills det står 360, detta är max antalet dagar innan patronfiltret behövs bytas. Tryck  
sedan på ”RESET”.  
 
Låt vattenmätaren vara i 10 sekunder så går den till användarläge. 
 
Funktion: 
 
Vattenmätarens display startar så fort det rinner vatten genom den. För att se de olika funktionerna så tryck in 
”DISPLAY”.  
Displayen visar följande: Flödet genom vattenmätaren – Antal dagar innan patronbyte – Kvarvarande kapacitet 
 
Vid byte av massa och patron: 
 
Tryck in ”RESET”-knappen så återställs vattenmätaren till de senaste programmerade värdena. 

KONTROLL OCH SKÖTSEL 
Filtret kräver under normal drift ett minimum av skötsel. Kontrollera dock regelbundet att inget läckage  
förekommer, samt att utgående vatten är rent och klart. 
 
Då filtermassan i fluoridfiltret är förbrukad, d.v.s. då vattenmätaren ger ifrån sig ett larm, lossas kopplingarna och 
tanken tages ut. Skruva därefter av toppen (inkl. spridarrör) på behållaren. Töm ut massan och kasta  
denna. Spola ut filterbehållaren innan den nya massan fylls på. Ny massa bör beställas av Aqua Expert AB i god 
tid innan byte skall ske. 
 
Filtret återställes därefter i sitt ursprungliga skick och filtret är klart för drift efter att filtret har spolats igenom en-
ligt tidigare beskrivning. Glöm ej att ställa in önskad kapacitet på vattenmätaren. Var försiktig då toppen med 
spridarröret skall skruvas fast. För att underlätta denna procedur kan filtret först fyllas med vatten. 
 
Filterpatronen i slutfiltret skall bytas ut med jämna intervaller. Råvattnets kvalité avgör hur ofta dock minst en 
gång per år. Eftersom vattenuttaget från filtret är litet och vatten därmed blir stillastående i filterutrustningen un-
der ganska långa perioder, kan vattnet bli illaluktande om inte filterpatronen bytes. Vid patronbyte skall  
nedanstående procedur följas: 
 
1.          Stäng inloppsventilen 
2.          Skruva av behållaren försiktigt 
3.          Tag bort patronen 
4.          Rengör filterbehållaren 
5.          Sätt in en ny patron 
6.          Kontrollera att tätningsringen är i rätt läge 
7.          Skruva försiktigt fast behållaren 
8.          Öppna inloppsventilen 
9.          Filtret är åter i drift. 
 
 
Vid eventuella frågor, kontakta Aqua Expert AB      


