Callidus DC HCP och HCS

Instruktion
Viktig
Använd alltid Callidus DC filter och reservdelar vid utbyte för att garanterat få utlovade
kapaciteter. Kontakta din återförsäljare för service, underhåll, reservdelar och hela Callidus
DC filterutbud.

Teknisk data:
Max arbetstryck bar
Min arbetstryck bar
Max arbetstemp C
Max livstid filterhus år

8,6
0,7
30o
10

1. Detta filter är avsett för installation på en diskbänk.
2. Filtret är endast avsett för kallvatteninstallation.
3. God handhygien är ett krav vid hantering och byte av filterstavar. Använd gärna
handskar.
4. Var noga med att hålla anslutningen ren och hygienisk vid rengöring och byte av
filterstavar.
Inkoppling
Skruva loss silen på kranen.
Skurva fast HCP direkt på kranen om det är utvändig gänga.
Om det är invändig gänga montera nippeln och skruva fast HCP.

Installation filterstav
Skruva loss filterhuset.
Ta ut filterstaven och avlägsna förpackningsmaterialet.
Säkerställ att o-ringen sitt på plats på filtrets anslutning.
Skruva fast filterstaven i filterhuvudet tills o-ringen tar emot. Dra inte för hårt.

Som proffs på vattenrening sedan 1969 renar vi alla sorters
brunnsvatten. Med det bredaste filtersortimentet, de tryggaste
villkoren och 500 återförsäljare hjälper vi dig var du än bor.

För att undvika luftfickor håll filtret upp och ner.
Sätt på kranen och vrid på ventilen som är monterad på änden av tappkranen.
Låt filtret fyllas långsamt och försiktigt.
Låt vattnet rinna i 10 minuter
Låt sedan filter och filterstav stå still i 24 timmar för att bli helt blötlagd.
Efter 24 timmar spola ytterligare 10 minuter direkt i avlopp/vask.
Filtren är nu klart för användning.
Pga partiklar från rörledningar kommer flödet genom anläggningen att minska över tid.
För att återfå bättre flöde kan filterstaven rengöras.
Notera: Callidus DC filter är endast till för kallvatten.
Service och underhåll av filter och filterstavar.
God handhygien är viktigt när man hanterar filter och filterstavar. Använd gärna handskar
eller tvätta händerna noggrant.
Med kökskranen avstängd skruva loss filterhuset från filterhuvudet (över diskhon).
Filterstaven kan nu skruvas loss och rengöras eller bytas ut.
Filterstavar kan rengöras med en Scotch Brite trasa eller liknande.
Filterhuset kan rengöras med en varm, ren trasa.
Återmontera i omvänd ordning.
Vid byte av filterstav till en ny, se igångkörning filter och filterstavar ovan.
Följande rengöringsmedel och kemikalier skall undvikas:
Starka oxiderande medel om tex klorin.
Starka syror som avkalkningsmedel.
Starka basiska rengöringsmedel som soda eller lut.
Livslängd
Ett filter eller en filterstav har nått sin livslängd när rengöring inte hjälper, dålig smak
kommer tillbaka eller kapacitet är uppnådd enligt vattenmätare.
Filter och filterstavar skall då bytas ut. Vid kommunalt vatten bör byten ske minst var 6:e
månad.
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