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GARANTIVILLKOR 
 
Ni har just installerat en produkt 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 leverantör,  
ger vi följande återköpsgaranti. 
 

1 års återköpsgaranti  
 
Villkor för återköpsgaranti: 
* Att anläggningen har installerats enligt instruktionen 
* 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. 
 
* Inkommande vatten får inte innehålla bakterier. 
 
 
* El-kontakten och installationskitet finns under frontluckan. 
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Anslutning el, 230 V. Anslutning vatten från tryck 
och flödesreguleringspaketet. 

Anslutning inkommande vatten, 15 mm rör. 
Anslut medföljande 6 mm slang till 
nedre anslutningen på dricksvatten-
kylaren. 

Avstängningsventil. 

Filterhus med innehållande 
filterpatron, skall bytas var 
6:e månad. Kol till vänster 
och sediment till höger. 

Knapp till vänster:  
Rumstemperatur 
 
Knapp till höger:  
Kallvatten 

Tryckreducerare till 3 bar 

Flödesstoppare, bryter  
vid 9 liter. 

Anslutning för  
tömning av kylaren. 
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INSTALLATION  
Kylarens placering 
 
Kylaren bör placeras så nära ett vatten– och  
230 volts jordat uttag som möjligt. Installationen 
bör ske av fackman. 
 
Montering 
 
Innan ni ansluter el och vatten till kylaren skall ni  
kontrollera att patronen sitter på plats,  
se bild sid 3. Luckan avlägsnas genom att avlägs-
na spillkoppen, lyftes rakt upp, och tryck sedan 
frontluckans låsning neråt och utåt. 
 
Innanför frontluckan ligger elsladden och juster-
bara fötter för kylaren. 
 
Installation av vatten och el 
 
1. Anslutningen för vatten är på kylarens  
 baksida. Vattnet skall anslutas till den undre 
 anslutningen. Vatten anslutes först till 
 tryckreduceraren och flödesstopparen enligt 
 bild på sid 3 med 15 mm kopparrör. Stäng 
 sedan avstängningsventilen. OBS! Endast 
 kallvatten får anslutas till kylaren. 
 
2. El-anslutningen till kylaren sker med  
 el-kontakten som är medskickad vid  
 leverans. Anslut elen till lämpligt jordat 230 
 volts uttag. 

Igångsättning 
 
1. Börja med att ansluta det elektriska. 
 
2. Öppna nu försiktigt avstängningsventilen, 
 för inkommande vatten till kylaren. Sätt en 
 tillbringare/glas under  tappstället och 
 tryck på kranen för kallvatten på kylaren 
 för att få ur luften ur behållaren. Kolla efter 
 eventuella läckor. Finns det några läckor så 
 åtgärda dessa omedelbart. 
 
3. Återmontera luckan på  kylarens framsida. 
 
4. Innan ni börjar använda kylaren skall de 
 första 2 - 5 literna vatten spolas ut, detta 
 för att få bort eventuellt filterdamm ur  
 patronerna. 
 
5. Kylaren är nu klar att tas i bruk. Det tar ca 

30 minuter innan det första vattnet har 
blivit riktigt kylt.  

 
6.  Mugghållare finns på kylarens ovansida. 
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Patronbyte bör ske var 6:e månad. 
 
1. Stäng avstängningsventilen, ballofixen. 
 
2. Öppna avtappningen på kylarens baksida och töm behållaren. 
 
3. Avlägsna frontluckan. 
 
4. Lossa hela den gröna filterbehållaren vrid moturs. 
 
5. Lossa locket och ta ur patronen, ersätt den med en ny. Montera tillbaka filterhuset. 
 
6. Öppna avstängningsventilen, ballofixen, samt titta efter eventuella läckor. 
 
7. Återmontera frontluckan. 
 
8. Förbruka 2 – 5 liter vatten innan ni dricker vattnet. 

SERVICE 

Vid eventuella frågor, kontakta Aqua Expert AB 


