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Gratulerer med ditt nye vannrensesystem! 

Du har følgende system: Systemet består av følgende deler: 

Nr. Navn Stk. Navn 

1630 Rent vann™ hjem, WU-2 1 CW42® Keramisk filter 

1631 Rent vann™ hytte, WU-3 1 CW42® OSC-filter 

1632 Rent vann™ kjøleskap, WU-2 1 CW42® Pre-filter, 1 micron 

1 Kran Grohe Costa L 

1 Kran Uni Flow blank 

2 1,5 m slange med ½" kobling  

2 1,5 m slange PEX 10 mm 

1 Monteringssett 

1 Monterings- og bruksanvisning 

NB! 
 Montering skal alltid gjøres av autorisert rørlegger.
 Etter at vannrensesystemet er tatt i bruk, må det IKKE utsettes for frost.

Montering 

1. Montere vanntilkoblingen til en egnet kaldtvannskilde. Vanligvis er det under kjøkkenbenken en kobling
for oppvaskmaskin som kan benyttes. Er denne opptatt, kan det monteres på en dobbeltkobling.

2. Velg plassering for kranen – over kummen. Bore et hull på 25 mm i benken (Grohe Costa L) eller i opp-
vaskkummen. Sett på den blanke skiven med sort gummipakning over benken, og skru deretter skive og
mutter godt til under benken. Skru så på slange (husk pakning) på inntaket til kranen.

3. Åpne filterhuset og ta ut filteret som er merket «Ceramic filter». Bruk plastnøkkelen om nødvendig. Skru
deretter på filterhuset igjen UTEN filteret. Sjekk at alle filterhusene er skrudd til. Bruk plastnøkkelen.

4. Finn et passende sted under benken til montering av rensesystemet. Det må festes på veggen, minimum
6 cm over bunnen av skapet, slik at det er mulig å åpne filterhusene for å bytte filtrene.

5. Koble slangen til inntaket (Water in) på vannrensesystemet (husk pakning). Koble den andre enden til
vanntilkoblingen som er montert ifølge punkt 1 ovenfor (husk pakning).

6. Koble til slangen fra kran til uttaket (Water out) på vannrensesystemet (husk pakning).

7. Pass på at ingen av slangene er i klem eller for stramt trukket.

8. Skru på systemet ved å åpne vanntilførselen.

9. Åpne kranen og vent på at vanntilførselen starter. Tapp gjennom vann til det er klart og uten luftbobler
(ca. 5-15 liter).

10. Skru av vannet igjen. Åpne filterhuset merket «Ceramic filter». Sett inn det keramiske filteret i filter-
huset. Kontrollere at filteret settes inn riktig vei. Skru deretter på filterhuset. Sjekk at alle filterhus er
skrudd til. Bruk plastnøkkelen.

11. Åpne igjen vanntilførselen til anlegget. Åpne kranen og vent på at vanntilførselen starter. Tapp gjennom
vann til det er klart og uten luftbobler.

12. Kontrollere at det ikke er lekkasjer. Hvis det er lekkasje i koblingene, sjekk at pakningen er montert riktig,
og at den er skrudd godt til. Hvis det lekker fra et av filterhusene, skru det til hardere. Dersom det fort-
satt lekker, skru av vanntilførselen og ta kontakt med forhandleren du kjøpte systemet av.

13. Ditt nye Rent vann™ vannrensesystem er nå klart til bruk.

Registrer systemet ditt på www.alltidrentvann.no og få 10 års garanti. 



Vedlikehold og filterbytte 

Rengjøring

Dersom vannet er veldig forurenset, må filtersystemet rengjøres innimellom. En indikasjon på at det må gjøres, 
er at vannet renner saktere fra kranen. Uansett vannkvalitet, er det normalt at systemet må rengjøres ved 
ca. 2000 liter (etter ca. 6 måneder).  

1. Steng vanntilførselen under benken, eller med hovedkranen.

2. Åpne kranen for å slippe ut eksisterende vann i systemet.

3. Skru opp filterhuset merket «Ceramic filter». Bruk plastnøkkelen om nødvendig. Ta ut filteret. Vær
forsiktig - det kan knuse!

4. Skyll det keramiske filteret under kaldt vann og rengjør med rengjøringsskrubben. Ikke bruk ren-
gjøringsmidler eller såpe.

5. Sett deretter filteret tilbake i filterhuset med åpningen OPP (enden med tekst).

6. Kontrollere at den sorte pakningen ligger på plass, og skru deretter sammen filterhuset (vær nøye med å
skru det rett på, slik at ikke filteret kommer i klem). Ikke stram til for hardt.

7. Anlegget startes deretter ved å følge punktene 10 til 12 på side 1 (Montering).

Bytte av filter

Filtrene i vannrensesystemet må byttes når vannmengden gjennom systemet begynner å avta, og rengjøring 
av det keramiske filteret allerede er utført tidligere (som beskrevet i avsnittet over). For å være garantert rent, 
trygt vann, byttes filtrene etter ca. 4 000 liter (det tilsvarer ca. 12 måneder i normal husholdning). 

1. Steng vannet og tøm systemet for vann.

2. Åpne alle filterhusene og ta ut filtrene, eventuelt ved hjelp av plastnøkkelen.

3. Sett inn det nye CW42® OSC-filteret i filterhuset merket «OSC filter».

4. Påse at filteret settes inn riktig vei (se hvordan det sitter før det tas ut).

5. Skru på plass resten av filterhusene UTEN å sette inn det nye CW42® keramiske filteret (WU-2) og
eventuelt det nye CW42® pre-filteret (prefilter gjelder bare hvis du har WU-3).

6. Åpne kranen og vent på at vanntilførselen starter. Tapp gjennom vann til det er klart og uten luftbobler
(ca. 5-15 liter).

7. Skru av vannet igjen. Åpne filterhuset merket «Ceramic filter» og sett inn det keramiske filteret.
Kontrollere at filteret settes inn riktig vei. Skru deretter på filterhuset.

8. Dersom du har WU-3, åpner du filterhuset merket «Pre-filter» og setter inn pre-filteret (gjelder bare
WU-3). Kontrollere at filteret settes inn riktig vei. Skru deretter på filterhuset.

9. Sjekk at alle filterhusene er skrudd til.

10. Åpne igjen vanntilførselen til anlegget. Åpne kranen og vent på at vanntilførselen starter. Tapp gjennom
vann til det er klart og uten luftbobler.

11. Kontrollere at det ikke er lekkasjer.

www.alltidrentvann.no 
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