
KINETICO CC 206c och CC 208c 
Avhärdningsfilter

Installations- och igångkörningsinstruktion    

Installationsanvisning:
Anslut filtret till kallt eller varmt (max 71°C) vatten, min 1.0 bar, max 8.6 bar.
Se bild nedan: 1=vatten, in 2=vatten ut, 3=avloppsslang- till avlopp/golvbrunn
4=översvämningsskydd ansluts vid behov.
Använd tryckslangar med minst 15 mm ID med röranslutningar DN 20. 
Notera pilarna på ventilhuset för in- och utlopp. 
Anslutningarna är av banjotyp och kan vridas för att underlätta installation. 
Montera avloppsslangen (vit) och dra till närmaste avlopp/golvbrunn.
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Igångkörning:
Öppna vattentillförseln långsamt. Öppna därefter frånloppsventilen. 
Kontrollera att vatten strömmar in i salttanken. Öppna därefter till- och frånloppsventilerna helt. 
Kontrollera tätheten i installationen. Då vattnet släppts på fylls salttanken till en nivå av 10-15 cm höjd. 
Kontrollera att flottörventilen stänger.
Fyll på salttabletter. Det ska alltid finnas så mycket salt i tanken att vattenytan täcks.
Starta en manuell regenerering för avluftning av systemet. 
Detta görs med hjälp av den plaststjärnskruv som sitter mitt i det runda locket på ventilhuset. 
Tryck skruven lätt nedåt och vrid medurs tills ett lätt motstånd kan märkas. 
Vrid därefter ytterligare ett hack. Då startar regenereringen som tar 11 minuter. 
Under den tiden spolas vatten ur avloppsslangen. 
Anläggningen är nu klar att leverera avhärdat vatten - även under regenereringsförloppet.

Skötselråd:
Det är viktigt för filtrets funktion att kåpan alltid är monterad över toppen på filtret. 
Om inte, kan föroreningar komma in i salttanken och skada saltventilen.
Kontrollera saltnivån i filtertanken regelbundet. 
Det ska alltid finnas så mycket salt att det täcker vattennivån.
Vi rekommenderar rengöring av salttanken en gång per år.

• Filtren skall anslutas med flexibla slangar,
använd ej lin eller gängtape, endast packning.

• Filtren bör ej användas där järn & mangan
förekommer, detta skadar filtermassan.

• Stjärnskruven får aldrig vridas moturs.
• Backventil skall monteras mellan filter och
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