Callidus vattenfilter Teva

Skötselinstruktion
Även ett automatiskt vattenfilter som Teva måste
skötas. Filtermaterialet behöver fyllas på ett par
gånger per år och vi rekommenderar att oförbrukat
material byts ut vid behov efter några års drift.
Detta för att det skall vara fräscht och ge maximal
reningseffekt.
På filtrets utsida finns max- och min-markeringar som
visar hur mycket förbrukningsmaterial som skall vara
i filtret. På filter utan förbrukningsmaterial finns endast
ett max-streck.

STEG 1
Välj ditt filter
Teva AIF
Byt filtermaterial med 4-7 års mellanrum
Teva AINF
Kontrollera nivån på filtermaterial i filtertanken
2 ggr/år. Vid behov, fyll på med avsyrningsmaterial
typ CA2 – Gran 1 upp till max-strecket.
Byt filtermaterial med 4–7 års mellanrum
Teva ANF
Kontrollera nivån på filtermaterial i filtertanken,
2 ggr/år. Vid behov, fyll på med avsyrningsmaterial
typ D - Magno-Dol upp till max-strecket.
Byt filtermaterial med 4-7 års mellanrum
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Teva AKF
Byt filtermaterial vid behov, ca en gång per år.

STEG 2
Gör så här
1. Stäng inkommande vatten med ventilen A och
utgående vatten med ventilen B på slangsatsen
(figur 1).

Figur 1

2. Gör filtret trycklöst genom att trycka in knappen C
(figur 2) på automatiken och vrida den moturs till
läge Backwash. Trycket i tanken släpps nu ut ur
spolslangen.
3. Bryt strömmen genom att dra ut transformatorn.
4. Demontera slangsatsen från automatiken.
5. Skruva av automatiken från filtertanken.
6. Kontrollera filtermaterialets nivå i filtertanken
med en mätsticka eller tumstock. Nivån skall vara
mellan min-max markeringarna på tankens utsida.

Figur 2

7. Täta centrumröret med pluggen som följde med
filterleveransen så att det inte kommer in filtermaterial. Du kan också täcka över med t.ex. en
plastpåse.

A

8. Fyll vid behov på avsyrningsmaterial upp till
max-strecket.
9. Ta bort pluggen från centrumröret.
10. Rengör gängorna i filtertankens öppning.

C

11. Montera automatiken och slangsatsen igen.

B

12. Öppna ventilerna A och B för inkommande och
utgående vatten.
13. Backspola filtret från eventuellt filterdamm tills
vattnet i spolslangen klarnat.

Backwash
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