Callidus vattenfilter Teva

Installationsanvisning
STEG 1
Fyll på filtermaterial
1. Fyll vattenfiltret med filtermaterial enligt
separat påfyllnadsinstruktion.
STEG 2
Anslut vattenfiltret
1. Filtret skall anslutas efter befintligt tryckkärl.
2. Placera filtret på ett stadigt underlag nära en
golvbrunn.
3. Stäng av inkommande vatten med ventil A och
stäng förbigångsventilen C på slangsatsen.
4. Ta av automatikens skyddskåpa och anslut
vattenfiltret till ledningsnätet enligt figur.
5. Förankra avloppslangen så att den inte kommer
under vattenytan i golvbrunnen.
Dygnskiva

STEG 3
Spola rent filtermaterialet
1. Tryck in knappen C på automatiken och vrid till
Backwash.
2. Öppna försiktigt inkommande vatten med ventil
A på slangsatsen. Nu börjar en backspolning som
renspolar filtermaterialet. Behåll ventilen i detta
läge och låt det rinna ut vatten genom avloppslangen tills det blir rent och klart.
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3. Tryck in knappen C och vrid till driftsläget
Treated Water.
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4. Kontrollera att ventilerna för inkommande vatten
A och för utgående vatten B är helt öppna och att
förbigångsventilen C är helt stängd.
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Treated water

Backwash

Timskiva

STEG 4
Dygnskiva

Ställ in timern
1. Ställ in klockan på aktuell tid genom att dra ut
timskivan B och vrid tills den lilla pilen pekar på
rätt klockslag. Släpp timskivan när klockan visar rätt.
AM= förmiddag PM= eftermiddag.
Backspolning sker ca. kl. 02.00 på natten.
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2. Dygnskivan A är numrerad 1–6 och förflyttar sig
1/6-dels varv varje natt. Dygnskivan reglerar det
antal dagar som filtret skall backspola under en
6-dygnsperiod. Normalinställning vid leverans är
spolning vart tredje dygn.

C
B

Ändra spoldagar så här
1. Dra ut tapparna
2. Tryck därefter in tapparna för de dagar filtret skall
backspola. En tapp per dygn.

Treated water

STEG 5
Gör driftklart
1. Anslut transformatorn.
2. Montera skyddskåpan på automatiken.
Nu är vattenfiltret klart för drift!

Har du frågor eller vill boka service,
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