ScanRix SWT 5000 omvendt osmose vandrenser
Første gang du tager din vandrenser i brug:
1. Åben låget bagerst på vandrenseren. Tag hovedtanken af vandrenseren, rengør
den med en blød børste og skyl den grundigt. Fyld den derefter op med koldt
vand fra vandhanen. Fyld op til MAX mærket. Du må aldrig komme varmt vand i
vandrenseren, da det kan ødelægge filtrene. Sæt hovedtanken forsigtigt tilbage
i vandrenseren og luk låget.
2. Sæt strømstikket i stikkontakten og du kan nu høre vandrenserens interne
pumpe køre. Du kan se maskinen renser vandet, når symbolet med pilene kører
rundt og der står RENSER. Når maskinen er færdig med at rense vandet og den
interne reservoirtank er fyldt, så stopper pumpen med at køre og den er nu klar
til at tappe vand fra.
3. Tryk på VAND for at tappe fra renseren. Du kan trykke ca. 7 gange på VAND før
reservoirtanken på 1,5 liter er tom. Du kan også høre pumpen starter igen efter
ca. 2 tryk og du kan se symbolet med pilene kører rundt og der står RENSER.
Når reservoirtanken er tom, så går der ca. 15 minutter før den er fyldt igen.
Omvendt Osmose er en langsom proces og det tager lang tid for vandet at passere
den ultrafine membran, der er i osmosefilteret. Så hav tålmodighed. Vent til
reservoirtanken er fyldt igen og pumpen stopper. Bliv ved med at trykke på
VAND indtil vandet i hovedtanken skal skiftes. Du kan se at symbolet med pilene
bliver orange og der står TANK (vandrenseren kvitterer også med nogle ”bib”)
– der vil være ca. 1,5 L vand tilbage i hovedtanken, der skal smides ud.
4. Åben låget til hovedtanken og vent ca. 10 sekunder med at tage tanken af. Hæld
vandresterne ud i vasken og hæld nyt vand i hovedtanken. Hæld aldrig vand på
tanken uden at tømme den først. Vandet i bunden, rundt om det lille filter, er
rester fra det filtrerede vand.
5. Gentag processen 3 gange, så du er sikker på at filtre og systemet er skyllet
godt igennem.

Din vandrenser er nu klar til brug!

Brug af vandrenseren:
Sørg for, at der hver dag altid er friskt vand på hovedtanken, inden du tager
vandrenseren i brug.
Har du ikke brugt vandrenseren i 24 timer anbefales det at tømme reservoirtanken (ca.
7 tryk på VAND i træk) og lad vandrenseren fylde reservoirtanken igen – det tager ca.
15 minutter. Du kan nu tappe vand.
Hvis vandet har stået i vandrenseren nogle timer, så tryk på VAND og lad en sjat vand
passere og tryk så på VAND for at stoppe. Smid sjatten ud. Du kan nu tappe vand.
Når du tapper vand, så vent med at flytte dit vandglas til du hører to ”bib”.
Vandrenseren leverer ca. 200 ml vand for hvert tryk på VAND.
For varmt vand, tryk først på LÅS OP (børnesikring) og dernæst på knappen for den
ønskede temperatur (50°, 85° og 95°).
Vedligeholdelse af vandrenseren:
Rengør jævnligt hovedtanken med en blød opvaskebørste. Du vil med tiden se
kalkaflejringer i tanken og det kan fjernes ved at fylde hovedtanken og tilsætte 2 dl
eddike og lade det virke over nogle timer. Vask hovedtanken grundigt med en blød
opvaskebørste. Undgå at bruge opvaskemiddel og/eller slibende rengøringsmidler.
For at optimere vandkvaliteten bør det lille filter i bunden af vandtanken rengøres
jævnligt. Det gør du med en blød opvaskebørste.
Når filtrene skal skiftes, vises det på tabellen 1-4 på displayet.
Filter 1 i hovedtanken skal blot rengøres med en blød børste og eventuelt, hvis det er
tilkalket, lade det afkalke i eddikevand.
Når du udskifter filtre, så skal du nulstille filtervisningen.
Dette gør du ved at trykke FILTER i ca. 3 sekunder, hvorefter filtervisning nr. 1
begynder at blinke. Vælg hvilket filter du har skiftet (1, 2, 3, 4) ved at trykke på VÆLG.
For at nulstille filtervisningen trykker du herefter på FILTER og holder den inde i ca. 3
sekunder, indtil du hører et ”bib”.
Filtervisningen er nu nulstillet for det valgte filter. Gentag processen, hvis du har
skiftet flere filtre. Ved udskiftning af filter 2,3 og 4 skal du følge vejledningen ”første
gang du tager din vandrenser i brug” og blot gentage processen 2 gange.
Du kan bruge vandrenseren igen.
Filtre kan tilkøbes hos din leverandør.
I kassen findes også en brugermanual på engelsk.

