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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 syreaktivatorn har skötts enligt givna instruktioner.
Installation, demontering och frakter kostnadsersätts ej.
Aqua Expert AB
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AQUA Expert AB
”Försäkran om överensstämmelse”
AQUA EXPERT AB
Mårdvägen 7
352 45 VÄXJÖ
0470-70 06 00
försäkrar under eget ansvar att produkten:
Syreaktivator SA
som omfattas av denna försäkran är i överensstämmelse med villkoren i
direktiv:
Direktiven för tryckbärande anordning
97/23/EC

Växjö 2000

AQUA EXPERT AB
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INSTALLATION
VIKTIGT!
*

Behållare A måste kunna självtömma sig på vatten.

*

Det får ej vara tryck på inkommande ledning till behållare A. T.ex. om det
sitter en ejektorpump som kräver ett mottryck för att starta eller om man
har självtryck på inkommande ledning. Om detta uppstår måste en
magnetventil, som styrs av tryckströmbrytare (5), monteras på
inkommande ledning.

*

”Svarta plasthuven” på avluftaren (4) måste öppnas minst ett halvt varv.

*

Tryckströmbrytaren (5) får ej vara placerad före backventilen (3).

Syreaktivatorns placering:
1. Vakumventil
2. Unionskoppling
3. Backventil
4. Avluftare
5. Tryckströmbrytare
6. Silverböj

4.
1.
2.

3.

A
6.

B
5.

TILL AVLOPP

TILL
HUSHÅLLET

Principskiss

Syreaktivatorn kopplas mellan pumpen och hydroforen/ hydropressen.
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Felsökning.
När funktionen på syreaktivatorn är igång så är vattnet ”mjölkaktigt” när man
häller upp det i ett glas. Om denna ”mjölkaktighet” försvinner så rengör i
första hand silverböjen (6) enligt nedan, hjälper inte detta så kontakta
Aqua Expert AB.
RENGÖRING AV SILVERBÖJ!
1.

Stäng av råvattenpumpen.

2.

Lossa klämringskopplingarna på silverböjen.

3.

Lossa silverböjen.

4.

Inuti silverböjen finns en kägla och en bricka. Rengör käglan från smuts.
Se till att skåran i käglan är ren.
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5.

Återplacera brickan.

6.

Återplacera käglan. OBS! Den spetsiga delen skall vara uppåt.

7. Montera tillbaka silverböjen.

8.

Drag åt klämringskopplingarna.

9. Starta råvattenpumpen.
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