RO -2 02 S
OMVENDT OSMOSE SYSTEM
Betjeningsvejledning
(forbehold for trykfejl)

1. Introduction

RO-202S OMVENDT OSMOSE SYSTEM (i det
følgende benævnt RO-202S) er fremstillet af
Westaqua-Invest OÜ (Estland).
RO-202S er beregnet til at rense mekaniske og
kolloide partikler, organiske urenheder og fjerne
fremmed smag, lugt og farve ved efterbehandling af
koldt drikkevand leveret via kommunale og lokale
vandforsyningsnetværk (vand fra artesiske
borehuller, brønde osv.) for at opfylde kravene, der
er specificeret i denne manual.
RO-202S arbejder på princippet om at overføre
vandmolekyler gennem en semipermeabel
membran ved at anvende et overbalanceret
osmotisk tryk. Dette tryk stiger med stigende
vandindhold, så jo højere vandindholdet, jo større er
vandforsyningstrykket krævet for at holde RO-202S
i drift.
RO-202S er lavet af sikre, ikke-giftige materialer,
der sikrer, at ingen stoffer, der er skadelige for
menneskers sundhed og miljøet, frigives i vandet.
RO-202S opfylder EF's hygiejnekrav.

Tryk

Urent Vand

Membran

Behandlet Vand

2. Specifikation Data
Overordnede dimensioner (længde × højde × bredde):

411 × 486 × 195 mm

Vandforsyningstryk, i det mindste

90 kPa

Vandforsyningstryk, ikke mere end

0.63 MPa

Filtreret vandtemperatur

+ 5 to + 38 °С

Omvendt osmosemembran maksimal effektivitetshastighed (ved +25 ° C og 0,4 MPa)

15.2 l/h

Forholdet mellem behandlet / drænet vand (ved en vandtemperatur,
der ikke er lavere end 20 ° C)

1:2–1:4

Vægt, ikke mere end

12 kg
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3. Leveringsomfang (Fig. 1):
№
1

Name

Quantity

RO-202S hus forsamling (1)

1 stk.

Patroner:
Forbehandlingsenhed:
2.1
2
2.2

2.3

2.1.1

K1 udskiftelig filterpatron (2)

1 stk.

2.1.2

К2 udskiftelig filterpatron (3)

1 stk.

Omvendt Osmose membran enhed:
2.2.1

Udskiftelig membran filterpatron (4)

1 stk.

Vand konditioneringsenhed:
2.3.1

К7ВМ udskiftelig filterpatron (5)

1 stk.

Tilslutningsrør (6)
3

3.1

1/4” JG rør (d 6.35 mm, L=1.3 m, rød)

1 stk.

3.2

1/4” JG rør (d 6.35 mm, L = 1.2 m, sort)

1 stk.

3.3

1/4” JG rør (d 6.35 mm, L = 1.0 m, blå) med en indsat metalbøsning

1 stk.

4

Tilslutningsenhed (7)

1 sæt

5

Afløbsklemme (8)

1 sæt

6

Servicestik (9)

1 stk.

7

Skruenøgle (10)

1 stk.

8

Strømforsyningsenhed (11)

1 stk.

9

Hane til behandlet vand (12)

1 sæt

10

Brugsanvisning

1 stk.

Nøglespecifikationer for strømforsyningsenheden:
indgangsspænding

100-240 V AC

indbygget indgangsstik

CEE 7/16

udgangsspænding

24 V DC

udgangsstrøm

1,5 А

Koaksial udgangsstik

Coaxial Ø 2,5 × Ø 5,5 mm

Ledningslængde, ikke mindre end

1.0 m
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4. Design og Funktion af RO-202S

1
4
3
2
Fig. 2
Hovedenheder af RO-202S:
1 - RO-202S huskonstruktion;
2 - Forbehandlingsenhed;

1. RO-202S-huset (1) består af en topplade, et
låg, et stativ, en lagertank og et frontpanel.
Fire samlere (til aftagelige filterpatroner) og en
hydraulisk enhed er fastgjort i toppladen.
Toppladen er dækket af et dekorativt dæksel
udstyret med et håndtag, der fastgør dækslet i
dets midterste del. En pumpe er installeret i
den nederste del af huset (stativ) for at øge
vandtrykket i RO-202S.
RO-202S er udstyret med en lagertank til
behandlet vand, der til enhver tid giver den
ønskede mængde vand.
Foran er RO-202S huset dækket af et
dekorativt panel, hvor en elektronik enhed og
kontrolelementer er placeret.

3 - Membranenhed med omvendt osmose;
4 - Vandkonditioneringsenhed.

2. K1 og K2 udskiftelige filterpatroner er en del
af vandforbehandlingsenheden (2).
Vandforbehandlingsenheden er designet til at
fjerne urenheder fra vandet, såsom
jernhydroxid og aktivt klor, der kan skade
membranen med omvendt osmose.
3. Den omvendte osmose membranenhed (3)
inkluderer en udskiftelig membran patron. Den
omvendte osmose membranenhed fjerner
også organiske og uorganiske forbindelser og
salte fra vand.
4. Vand konditionerings-enheden (4)
inkluderer en К7ВМ mikrofiltrerings
mineraliserings patron.
Vandkonditioneringsenheden fjerner bakterier
fra vandet, herunder Lamblia-cyster *,
fremmed lugt, forbedrer vandets smag samt
mineraliserer vandet.

OPMÆRKSOMHED! RO-202S ydelse afhænger af trykket i vandforsyningssystemet. Ingen korrekt
drift af RO-202S garanteres ved tryk under 90 kPa (0,9bar) i vandforsyningssystemet.
* Testet på: Escherichia coli 1257, Enterobacter cloacae, Pseudomonas aeruginosa, coliphage f-2, Bac. thuringiensis.

4

5. RO-202S Installation
Følg instruktionerne i RO-202S installationsafsnittet for at installere din RO-202S-enhed
korrekt.

OPMÆRKSOMHED! Det anbefales ikke
uafhængigt at forbinde RO-202S enheder til
vandforsyningsnetværket. Kun autoriserede
specialister bør installere RO-202S-enheder.

Hane til behandlet vand
Vaskafløb

1/4” behandlet vand
rør (blå)

Køkkenarmatur

Afløbsklemme

Bøjet fælde

RO-202S hus

1/4” afløbsrør (sort)

Vandforsyningsforbindel
sesenhed

Koldt vandforsyning

1/4” indløbsrør (rød)

Fig. 3

Find et praktisk sted til din RO-202S og det
behandlede vandhaner. Vær opmærksom på at
forhindre, at tilførsels-rørene bøjes og vrides
(fig. 3).

Din RO-202S skal installeres langt fra eller
isoleres fra varmekilder (ovne, kedler,
varmtvandsrør, opvaskemaskiner eller vaskemaskiner osv.).
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Installation af forbindelsesenheden*
• Sluk for vandet ved hovedlinjen.
• Åbn køkkenarmaturet for at aflaste trykket på
vandforsyningssystemet.
• Skru fastspændingsmøtrikken på den flek-sible
slange af fra koldtvandsforsynings-ledningen til
vandhanen.

Indløbshanen
er i lukket position
Fastholdelsesklips

OPMÆRKSOMHED! Den fleksible slange kan
indeholde lidt vand efter trykaflastning. Når du
afbryder den fleksible slange, skal du bruge en
200 ml beholder til at dræne det resterende vand.
• Skru klemmemøtrikken på forbindelsesenheden på
gevindet til koldtvandsforsyningen.
• Skru fastspændings-møtrikken på den fleksible
slange på gevindet på forbindelsesenheden.
• Luk tilslutningssamlingen på tilslutnings-enheden,
og tilfør vand fra koldtvands-forsyningsledningen
for at sikre, at forbindelsen er tæt.
• Tilslut det tilsvarende JG-rør.

Tilslutningsenhed
Pakning

Fig. 4

Koldt vandforsyning

OPMÆRKSOMHED! Enden af rørledningen skal være flad, hvor forbindelsesenheden er
forbundet. Brug ikke overdreven kraft, når du spænder spændemøtrikken.
Ellers vil det beskadige pakningen.

Fig. 5a

Fig. 5b

Sådan tilsluttes JG-rørene (fig. 5a)

Sådan frakobles JG-rørene (fig. 5b)

Træk fastholdelsesclipsen ud under plastbøsningen, indsæt den forfugtede ende af røret
i plastbøsningen, indtil den stopper ca. 15 mm
dybt, og hus klemmen.

Træk holdeklemmen ud under plastikbøsningen, og træk røret ud ved at trykke på enden
af plastbøsningen.

Kontroller, at røret er tæt. Røret skal ikke trækkes ud med en kraft på 8-10 kgf.
* Producenten forbeholder sig ret til at bruge forbindelsesenheder og haner med lignende design. Hvis du har spørgsmål,
bedes du kontakte kundeservice.
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Montering af vandhane til behandlet vand (fig. 6)
•
•

•

•

•

Bor et 12 mm hul i vasken (bordpladen).
Anbring gummipakningen (2), dekorationspladen
(3), gummipakningen (4) på gevindskaftet på
hanen (1), og sæt hanen i vaskehullet.
Læg plastik (5) og metalskiverne (6) på
gevindskaftet fra bunden af bordpladen, og skru
fastgøringsmøtrikken (7), indtil den er tæt (du kan
bruge en 14 mm rørnøgle).
Indsæt metalbøsningen (8) i det blå rør (10) og
røret i hanens gevindskaft
(1) og stram fastspændingsmøtrikken (9), indtil
den er tæt.
Kontroller, at røret (10) er tæt. Røret skal ikke
trækkes ud med en kraft på 8-10 kgf.

1
2
3
4
5

Opmærksomhed! Det anbefales at bruge den
standarden RO-202S vandhane til behandlet
vand. Brug af andre vandhaner kan resultere
i brummen og andre usædvanlige lyde.
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Installation af afløbsklemme * (fig. 7)
•

•

•

•
•

•

•

•

Det anbefales at installere klemmen på vaskens
afløb opstrøms S-fælden (afløbsklemmen passer
til de fleste afløbsrør med en diameter på ca. 40
mm).
Fastgør klemmens del med beslaget til røret
og find klemmen optimalt og et hul til røret.
Bor et 7 mm hul i rørvæggen på det tilsigtede
sted.
Fjern den afskårne runde del fra pakningen (1).
Fjern beskyttelsesfilmen (2) fra pakningen (1).
Fastgør pakningen (1) på indersiden af
klemmen, så hullet i pakningen flugter med
hullet i klembeslaget.
Installer klemmen på røret, juster hullet i
beslaget med det borede hul i røret, og stram
derefter boltene (3). Boltene skal strammes
jævnt, så de to dele af klemmen er parallelle.
Sæt plastmøtrikken på JG-afløbsrøret, så røret
strækker sig mindst 20 mm fra møtrikens
anden side (fig. 7b).
Indsæt røret i afløbsklemmen, og skru
møtrikken på beslaget.

Bemærk. Skub JG-røret dybere ned i røret, hvis
du forstyrres af lyden af vand, der kommer fra
afløbsklemmen.

Fig. 6
3

2

1

Fig. 7a

Fig. 7b

* Producenten forbeholder sig ret til at bruge forbindelsesenheder og haner med lignende design. Hvis du har spørgsmål,
bedes du kontakte kundeservice.
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6. Igangsætning RO-202S
Trin 1. Tilslutning af indløbsrør

• Tilslut indløbsrørene i henhold til diagrammet
vist i fig. 9.

Trin 2. Forberedelse af din RO-202S til brug
•
•

•
•

•

•
•

Fjern overpakningsfilmen fra patronerne.
Fjern eventuelt transportpropper fra
patronerne.
Skyl patronens O-ringe under en vandstrøm.
Patronerne indsættes i de
korresponderende samlere, indtil de
stopper og drejes med uret, som vist i fig.
10a, indtil et klik.
For at fjerne en patron skal du trykke på
låseknappen så langt den går, og holde den
nede, mens du drejer patronen mod uret,
som vist i fig. 10b, og fjern den.
Installer patronerne som vist i fig. 11.
Sæt strømforsyningens stik i stikkontakten,
og stikket fra strømforsyningen i stikket i din
RO-202S-enhed (fig. 12).

fra
forbindelsesenheden

Fig. 9

Til afløbs
klemme

Til vandhane
af behandlet
vand

Trin 3. Skylning af forbehandlingsenheden
•
•

•

•

•

Åbn den behandlede vandhane
Drej tilslutningsenhedens indgangshane
til åben position. Indikatorlamperne for
patronens levetid blinker (lyssignalet
efterfølges af et hørbart).
På frontpanelet på din RO-202S (fig. 13)
skal du trykke på PUSH-knappen 3 gange
for at starte skylletilstanden. Herefter
lyder der 5 hørbare signaler,
indikatorlamperne på patronens levetid
slukkes, og skylletilstanden til
forbehandlingsenheden starter og varer
30 minutter.
For det første kommer der luft ud af
systemet med noget støj.
Sørg for, at RO-202S-tilslutningerne er
tætte.

Fig. 10a

Fig. 10b

Servicestik (medfølger)

К2

DC

IN
K7BM
K1

Fig. 12
8

Fig.11

OPMÆRKSOMHED! Hvis der findes lækager, skal du
straks
dreje
tilslutningsventilen
til
tilslutningsenheden til dens lukkede position og
kontrollere forbindelserne. Drej tilslutningsenhedens
indgangshane til sin åbne position igen for at
fortsætte skylningsproceduren, når lækagen er
repareret.
•

•

Når skylningsproceduren er afsluttet, bipper
din RO-202S 5 gange og skifter automatisk til
driftstilstand.
Drej tilslutningsenhedens indgangshane til
lukket position, og vent, når patronens levetid
og lydindikation slukker.

Fig. 13

Trin 4. Skylning af omvendte osmose
membranenhed
•

•

•

Fjern servicestikket fra åbningen til den
omvendte osmose-membranenhed, og
udskift den med membranpatronen som vist
i fig. 1.
Drej tilslutningsenhedens indgangshane til
åben position. Indikatorlamperne for
patronens levetid blinker (lyssignalet
efterfølges af et hørbart).
Sørg for, at RO-202S-tilslutningerne er
tætte.

Opmærksomhed! Hvis der findes lækager, skal du
straks dreje indløbshanens lukker til tilslutningsenheden til dens lukkede position og kontrollere
forbindelserne. Drej tilslutningsenhedens indgangshane til sin åbne position igen for at fortsætte
skylningsproceduren, når lækagen er repareret.
•

•
•

Vent på, at vandet løber fra vandhanen
efter behandlet vand.
Lad vandet gennem din RO-202S i 1 time. *
Luk den behandlede vandhane.

Trin 5. Skylning af vandkonditioneringsenheden
•

•
•
•

•

Fyld lagertanken med vand (lys- og
lydindikationen slukkes), åbn hanen for
behandlet vand, og vent, når alt vandet er
drænet fra lagertanken (en svag vandstrøm
fra hanen).
Luk den behandlede vandhane.
Fyld og tøm opbevaringstanken 2 gange til.
Tryk og hold på PUSH-knappen i mindst 7
sekunder. Indikatoren for patronens levetid
skifter fra den blinkende tilstand til den
konstante, og lydsignalet stopper.
Sørg for, at RO-202S-tilslutningerne er
tætte.

Membran
patron

Fig. 14

• Din RO-202S er klar til brug, når tanken er
fyldt.
OPMÆRKSOMHED! Vandet er ikke beregnet til
drik efter skylning. Tjek jævnligt din RO-202S for
lækager
i
den
første
uges
brug.
Der kan opstå støj i løbet af den første uge, hvor
din RO-202S betjenes, når du skifter ventil på
grund af luft, der frigøres fra systemets indre
hulrum. Dette er ikke en fejl.

* Hele skylningsproceduren for membranpatronen tager ikke mere end 24 timer og afhænger af dens opbevarings- og
transportbetingelser.
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7. Udskiftning af patroner
Din RO-202S er udstyret med en lys- og lyd
indikation om patronens levetid.
RO-202S lys- og lydindikation er konfigureret til
at arbejde med koldt drikkevand fra
kommunale vandforsyningssystemer, der
opfylder hygiejnestandarder.
Hver af filtreringsenhederne har en individuel
lysindikation (fig. 15): indikatorerne 1 og 2 svarer
til patronerne K1 og K2 i vandforbehandlingsenheden, indikator 3 svarer til den omvendte
osmosemembranenhed, og indikator 4 svarer til
vandkonditioneringsenhed.
De solide indikatorer for filtreringsenhederne
informerer om patronernes ubrugte levetid.
Lysindikator 5 (se fig. 15) begynder at blinke i
tilfælde af en funktionsfejl; det er solidt resten
af tiden og informerer om, at din RO-202S er
tilsluttet strømforsyningen.

2

3

5

4

1

Fig. 15
Tilstande

Lyd alarm

LED-drift efter tal (se fig.
15)
Solid

Pumpe
operation

Blinker

Fyldning af tanken med
behandlet vand (Driftstilstand)

1–5

Tanken er fyldt (standbytilstand)

5

+

Start og skyl tilstand
Systemet starter for første gang

5

1–4

+

5

1–4

+

+

5

1–4

+

+

5

+

Skylning af forbehandlingsenheden
Skylning af membranenheden
Indikator for patronens udløbne levetid
Fyldning af tanken med
behandlet vand (Driftstilstand)

Svarer til patron(er),
der har overskredet
dens livscyklus

+

Fejltilstand (nødtilstand*)
Alternativt: (1, 3, 5) / (2, 4)

+

* Efter frakobling og derefter tilslutning af vandrenseren til hoveddelen stopper lydsignalet.

Udskiftning af K1, K2, K7BM filter patroner
og membran patronen
•

•

•
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Luk tilslutningshanen på
forbindelsesenheden, og åbn den
behandlede vandhaner. Vent, når patronens
levetid og lydindikation slukker.
Fjern overpakningsfilmen fra de nye
patroner.
Skyl O-ringene på den nye patron under en
vandstrøm.

•

•

Fjern de gamle patroner. For at gøre dette
skal du trykke på låseknappen så langt det
går, og hold den nede, mens du drejer
patronen mod uret, som vist i fig. 10b.
Indsæt en ny patron i den tilsvarende
opsamler, indtil den stopper, og drej den
med uret, som vist i fig. 10a, indtil et klik.

Efter udskiftning af K1- og K2filterpatroner til vandbehandlingsenheden
•

•

•

•

•

Åbn tilslutningsenhedens indgangshane. De
blinkende indikatorer for
vandbehandlingsenhedens K1- og / eller K2patroner efterfølges af et lydsignal. De
andre indikatorer er solide.
Sørg for, at RO-202S-tilslutningerne er
tætte.
К På frontpanelet skal du trykke på PUSHknappen 3 gange for at starte
skylningstilstanden til
vandforbehandlingsenheden. Herefter lyder
der 5 hørbare signaler, indikatorlamperne
slukkes, og skyllemodus på
forbehandlingsenheden starter og varer 30
minutter.
Når skylningsproceduren er afsluttet, bipper
din RO-202S 5 gange og skifter automatisk
til driftstilstand: filtrering og fyldning af
tanken med vand, mens lysindikatorerne på
forbehandlingsenheden blinker (lyssignalet
efterfølges af en lyd ), de andre indikatorer
er solide.
Hold PUSH-knappen nede i mindst 7
sekunder for at nulstille patronens levetid.
Forbehandlingsenhedens lysindikator skifter
fra den blinkende tilstand til den konstante,
og lydsignalet stopper.

Efter udskiftning af
membranenheden:
•

•

•
•
•

Åbn forbindelsessamlingens indgangshane.
Indikatorerne for patronens levetid lyser,
indikatoren for omvendt osmose membranenhed blinker efterfulgt af et lydsignal.
Sørg for, at RO-202S-tilslutningerne er
tætte.
Lad vandet gennem din RO-202S i 1 time *.
Luk den behandlede vandhane.
Hold PUSH-knappen nede i mindst 7
sekunder for at nulstille patronens levetid.
Lysindikationen på den omvendte osmosemembranenhed skifter fra den blinkende
tilstand til den konstante, og lydsignalet
stopper.

Efter udskiftning af K7BM
filterpatron til
vandkonditioneringsenheden
•

•
•
•

•
•

Åbn tilslutningsenhedens indgangshane. De
blinkende indikatorer på
vandbehandlingsenheden efterfølges af et
lydsignal. De andre indikatorer er solide.
Sørg for, at RO-202S-tilslutningerne er tætte.
Luk den behandlede vandhane.
Når opbevaringstanken er fuld
(lysindikatoren slukkes), skal du åbne
vandhanen for behandlet vand og vente, når
alt vandet er drænet ud af
opbevaringstanken (en svag vandstrøm fra
vandhanen).
Fyld og tøm opbevaringstanken 2 gange til.
Tryk på og hold PUSH-knappen nede i
mindst 7 sekunder for at nulstille
vandbehandlingsaggregatets levetid.
Lysindikationen på denne enhed skifter fra
den blinkende tilstand til den konstante, og
lydsignalet stopper.

8. Opbevaringstank
Vedligeholdelse

Tøm tanken inden brug, hvis du ikke har brugt
systemet i mere end 2 dage.
Tøm og fyld tanken 3 gange for skylning inden
brug, hvis du ikke har brugt systemet i mere
end 2 uger.
Derefter kan du bruge systemet igen.
OPMÆRKSOMHED! Det anbefales at skylle
lagertanken med en desinfektionsmiddel
mindst 1-2 gange om året.

9. Opbevaring og
Transportregler

RO-202S holdbarhed er 3 år før drift, når den
opbevares ved + 5 til + 38 ºС, oprindeligt
pakket, i lukkede og naturligt ventilerede rum
med en relativ fugtighed på ikke over 80%.
Det er forbudt at vende RO-202S-systemet,
ramme eller udsætte for andre mekaniske
belastninger.

OPMÆRKSOMHED! Afbryd ikke din RO-202S
fra strømforsyningen, når du er i skylletilstand. Ellers skal skylningsprocessen gentages.
* Hele skylningsproceduren af membranpatronen tager ikke mere end 24 timer og afhænger af dens opbevarings- og
transportbetingelser.
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Beskyt din RO-202S mod stød og fald, og lad
ikke vand fryse, når du transporterer,
opbevarer og bruger.
Udsæt ikke membranpatronen for høje eller
lave temperaturer og direkte sollys.
OPMÆRKSOMHED!
Membranpatroner
kommer
i
forseglet
emballage. Det er tilladt at opbevare membran-patroner i højst 3 dage, efter at de er
pakket ud.

10. Sikkerhed

RO-202S er designet til efterbehandling og
blødgør vand fra kommunale vandforsyningssystemer, der opfylder hygiejnestandarder.
Det anbefales at analysere kildevandet for
overholdelse af nationale standarder for
drikkevand ved installation af RO-202S uden
for kommunale vandforsyningssystemer.
•

•

Forbehandlingsenhedens og omvendte
osmosemembranens levetid kan
reduceres, hvis kildevandet ikke
opfylder kravene i nationale standarder
for drikkevand.
Det anbefales at installere yderligere
vandbehandlingssystemer (jernfjernere,
blødgøringsmidler, desinfektionsmidler,
mekaniske filtre osv.), Hvis kildevandet
adskiller sig væsentligt fra kravene i
nationale standarder for drikkevand.

•

•

•

•

•

•

It is recommended to analyse the treated
water for compliance with national
standards for drinking water after your
RO-202S is installed. Further, the treated
water should be tested regularly (once
a year) to make sure your RO-202S
functions properly.
En yderligere test anbefales, hvis smagen
eller lugten af vandet ændres.
Hvis testresultaterne er utilfredsstillende,
er det ikke tilladt at drikke vandet, og du
skal kontakte din tjenesteudbyder.
Det anbefales at bruge RO-202S som en
efterbehandlingsenhed til mikrobiologisk
sikkert vand, selvom dette omvendte
osmosesystem kan fange bakterier og vira
ud af kildevandet.
Brug ikke systemet til at behandle ukendt
vand uden yderligere desinfektion.

Tøm og fyld tanken 3 gange til skylning inden
brug, hvis du ikke har brugt dit system i mere
end 2 uger.
Behandlet vand er ikke underlagt langvarig
opbevaring. Det anbefales at bruge frisk filtreret
vand. Det bortskaffes i overensstemmelse med
miljømæssige, hygiejniske og andre krav, der er
anført i nationale standarder for
miljøbeskyttelse og sikrer befolkningens
sundhedsmæssige og epidemiologiske velfærd.

Forholdsregler ved tilslutning af din RO-202S til lysnettet
Kontroller, at netspændingen matcher de parametre, der er angivet i denne vejledning, før du
tilslutter din RO-202S til lysnettet. Brug kun en strømforsyningsenhed med outputegenskaber,
der er specificeret i denne vejledning (24 V ± 5%, mindst 1,5 A DC).
Sørg for, at din RO-202S er beskyttet mod frysning, vand, direkte sollys, kontakt med varme
genstande, herunder varmt vand, varmeledninger og varmeenheder inden installation. Sørg for,
at din RO-202S ikke rammer og falder.
Netledningen må ikke strammes, når din RO-202S er tilsluttet. Sørg for, at netledningen ikke
berører overflader, der kan beskadige den.
Nedsænk ikke din RO-202S såvel som strømforsyningsenheden, netledningen og stikket på
strømledningen i vand eller anden væske, eller vask dem med rindende vand eller i
opvaskemaskine.
For at undgå elektrisk stød må du ikke berøre din RO-202S, der er tilsluttet strøm med våde
hænder, såvel som strømforsyningsenheden, netledningen og stikket.
Hold dit RO-202S hus rent. Frakobl din RO-202S fra strømforsyningen og tør om nødvendigt af
med en tør klud.
Skil ikke din RO-202S ad, og åbn ikke huset!
Brug ikke RO-202S og strømforsyningen i tilfælde af funktionsfejl eller beskadigelse af ledningen.
Reparer ikke enheden selv. Afbryd først strømforsyningen fra lysnettet, og frakobl den derefter fra
RO-202S, hvis der opdages en fejl. Det anbefales at kontakte din tjenesteudbyder.
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11. Servicevilkår og garantier
Aquaphor Water Filters produkter understøttes
af nogle af de mest omfattende garantier i
branchen. Aquaphor garanterer, at Aquaphorvandfiltreringssystemet skal være fri for
defekter i materiale og håndværksskib ved
normal
brug
og
service.
Aquaphor Reverse Osmosis System, Model
RO-202S - To års garanti fra købsdatoen.
Dette gælder dog ikke for forbrugerfiltre.

Udelukkelser og begrænsninger

1. Aquaphor garanterer, at dets produkter er fri
for fabrikationsfejl under normal brug og
service. Denne garanti udvides kun til den
OPRINDELIGE KØBER.
2. Aquaphor-forpligtelser i henhold til denne
garanti er begrænset til reparation eller
udskiftning, efter Aquaphors valg, af produkter
eller dele, der viser sig at være defekte,
forudsat at sådanne produkter blev installeret
korrekt og brugt i overensstemmelse med
instruktionerne. Aquaphor forbeholder sig ret
til at foretage de inspektioner, der måtte være
nødvendige for at fastslå årsagen til manglen.
Aquaphor opkræver ikke gebyrer for arbejde
eller dele i forbindelse med
garantireparationer i det første hele år fra
købsdatoen på alle produkter undtagen dem,
der kan være underlagt begrænsninger for
kommerciel brug.
3. Aquaphor er ikke ansvarlig for
omkostningerne ved fjernelse, returnering
(forsendelse) og / eller geninstallation af
produkter.
4. Denne garanti giver dig specifikke juridiske
rettigheder. Du kan have andre rettigheder,
der varierer fra stat til stat.

Levetid (driftstid) for udskiftelige filterpatroner:

Levetid
(driftstid)

Navn

Forbehandlingsenhed
K1, K2 cartridge:

op til 6 måneder (1)

Omvendt osmose membranenhed
Udskiftelig
membranpatron

1.5–2 år (2)

Vandkonditioneringsenhed
K7BM patron

6 måneder

Data er baseret på forbruget af 10-12 liter drikkevand
om dagen af en familie på 3-4 personer.

(1) Vandforbehandlingspatronernes levetid
(driftstid) kan variere afhængigt af mængden
af urenheder i kildevandet. Patronernes
levetid (driftstid) er angivet for vand, der
opfylder hygiejnestandarder.
K1- og K2-udskiftelige filterpatroner skal
udskiftes hver 1-3 måned, hvis vand, der
kommer ind i din RO-202S, ikke opfylder
hygiejnestandarder (med et højt indhold af
mekaniske urenheder). RO-202S lys- og
lydindikation er konfigureret til at arbejde
med vand, der opfylder hygiejnestandarder.
(2) Membranpatronens levetid afhænger
direkte af ydelsen af forbehandlingspatronerne. Udskift udtømte filterpatroner i
tide.

Denne garanti gælder IKKE for:
•

•

•

•

•

•

Skader eller tab, der opstår under
forsendelsen.
Skader eller tab på grund af naturlige eller
menneskeskabte årsager uden for
Aquaphor's kontrol, inklusive men ikke
begrænset til brand, jordskælv,
oversvømmelser osv.
Skader eller tab som følge af sedimenter
eller fremmedlegemer indeholdt i et
vandsystem.
Skader eller tab som følge af uagtsom eller
ukorrekt installation inklusive installation af
en enhed i et hårdt eller farligt miljø.
Skader eller tab som følge af fjernelse,
ukorrekt reparation, modifikation af
produktet eller forkert vedligeholdelse
inklusive skadesalder forårsaget af klor eller
klorrelaterede produkter.
Skader eller tab som følge af handlinger, der
ikke skyldes Aquaphor, eller som Produktet
ikke er specificeret til at tolerere.

DENNE SKRIFTLIGE GARANTI ER DEN ENESTE
GARANTI, DER GIVES AF AQUAPHOR.
REPARATION ELLER UDSKIFTNING SOM
LEVERES I HENHOLD TIL DETTE
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GARANTI SKAL VÆRE DEN EKSKLUSIVE
RETSMIDDEL TILGÆNGELIG FOR KØBEREN.
AQUAPHOR SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIG
FOR TAB AF BRUG AF PRODUKTET ELLER
FOR ANDRE TILFÆLDE, SPECIELLE, FOR
FØLGELIGE SKADER ELLER UDGIFTER, DER
INDGÅR AF KØBEREN ELLER FOR ARBEJDE
ELLER ANDRE OMKOSTNINGER PÅ
INSTALLATION ELLER FJERNELSE ELLER
OMKOSTNINGER FOR REPARATION AF
ANDRE, UDGIFTER IKKE SPECIFIKT ANGIVET
OVENFOR. BORTSET FRA DET OMFANG,
DER ER FORBUDT VED ANDVENDELSE.

Fault table

LOV, ALLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER,
INKLUDERENDE DET OM SALGSMÆSSIGHED,
ER UDTRYKT BEGRÆNSET TIL VARIGHEDEN
FOR DENNE GARANTI. I NOGLE STATER
TILLADES
IKKE
BEGRÆNSNINGER,
SÅ
OVENSTÅENDE
BEGRÆNSNING
OG
UDELUKKELSE GÆLDER MULIGT IKKE FOR
DIG.
RO-202S holdbarhed (med et sæt udskiftelige
filterpatroner) er 3 år før drift, når den
opbevares ved + 5 til + 40 ºС uden brud på
emballagen.
Kontakt sælgeren eller producenten, hvis du
har problemer med betjeningen af din
RO-202S.

Fejl

Årsag

Elimineringsmetode

Intet behandlet vand
eller det er ikke nok.
Opbevaringstanken fyldes
langsomt eller er slet ikke

De udskiftelige patroner i
forbehandlingsenheden er
tilstoppede

Udskift patronerne på
forbehandlingsenheden

Den udskiftelige membranpatron er tilstoppet

Udskift den udskiftelige
membranpatron

Den udskiftelige patron på
vandbehandlingsenheden
(K7BM) er tilstoppet

Udskift den udskiftelige
patron (K7BM) på
vandbehandlingsenheden

Strømforsyningsstikket er
ikke sat i stikkontakten

Sæt strømforsyningens stik i
en stikkontakt

Strømforsyningsstikket er
ikke tilsluttet det koaksiale
stik på RO-202S

Sæt strømforsyningsstikket i
koaksialstikket på RO-202S

Tilslutningsenhedens
indgangshane er lukket

Åbn indløbshanen
af forbindelsesenheden

Det udskiftelige modul på
vandkonditioneringsenheden
(K7BM) er tilstoppet

Udskift den udskiftelige
patron på vandbehandlingsenheden (K7BM)

Vand strømmer
langsomt fra hanen af
behandlet vand
Nødtilstanden er aktiveret
(lysindikator 5 blinker på
frontpanelet, se side 10)

Kontakt din
serviceudbyder

Det anbefales at kontakte din serviceudbyder for andre funktionsfejl

14

Drikkevandsmaskine
Aquaphor DWM-202S-C (RO-202S).
Fabrikant:
Westaqua-Invest OÜ afdeling af Aquaphor
Corp., L. Tolstoi 2A, Sillamäe, Estonia, 40231.
Producenten forbeholder sig retten til at
foretage forbedringer af designet af
RO-202S uden at være nævnt i denne
manual.
Produktionsdato og kvalitetskontrol er angivet
på produktets serienummeretiket.

Seriens nummer på dit system er
angivet på nedenstående mærkat.

Produkt serie nummer

Salgsdato / butiksstempel

