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INTRODUKTION

Om denna manual
Den här handboken innehåller fullständiga användarinstruktioner för Pro. Det ger dig 
nödvändiga instruktioner för att säkert installera, använda, underhålla och utföra felsökning 
på enheten.

Originalspråk
Det ursprungliga språket för denna instruktion är engelska.

Utskriftsalternativ
Den här handboken är gjord för att skrivas ut som en dubbelsidig A4- eller A5-häfte.

Begränsad garanti
Se www.bluewatergroup.com/warranty för mer information om begränsad garanti.

Miljöinformation
80% av vattenreningskomponenterna och dess förpackningar har en etikett som 
hjälper dig att återvinna och kassera den korrekt. Vattenrenaren är effektivare när 
den rengör vatten under längre perioder. Exempel: fyll inte ett glas med vatten. Fyll 
istället en kanna.

Återvinning
Vid slutet av vattenrenarens livslängd ska du koppla ur kontakten från eluttaget och klippa 
kabeln vid den punkt där den kommer in i apparaten. Se till att barn inte leker med den 
kvarstående kabeln. Kontakta din lokala myndighet för information om var vattenreningen 
kan vara kvar, eller kontakta din återförsäljare.

Hushållsapparater med denna symbol måste deponeras vid den utsedda lokala 
mottagningsplatsen för bortskaffande av elektrisk och elektronisk utrustning. Den här 
produkten får inte kasseras genom att använda de vanliga hushållsavfallsprocesserna.

Symboler
Följande symboler finns på vattenrenaren:

Symbol Beskrivning Symbol Beskrivning

WQA Gold Seal är ett bevis på att 
vattenrenaren har testats oberoende 
och är certifierad enligt NSF / ANSI 58 
och CSA Standard B483.1. Det har 
också testats och certifierats mot NSF / 
ANSI 372.

ETL-certifieringen är ett bevis på att 
enheten har testats oberoende och 
uppfyller tillämplig publicerad 
standard.
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Säkerhets instruktioner
Innan du installerar eller använder enheten måste du läsa säkerhetsinformationen. Följ 
anvisningarna i denna handbok för att förhindra skador eller skador på utrustningen. 
Den här handboken innehåller FÖRSIKTIGHETER och ANMÄRKNINGAR som är 
tillämpliga för säker drift av enheten.

En VARNING identifierar förhållanden som kan orsaka skador 
eller skada på utrustningen.
Följ instruktionerna och fortsätt inte förrän alla villkor är 
accepterade och anslutna.

En ANTECKNING identifierar viktig information för en problemfri och optimal 
användning av vattenreningen.

Säkerhetsinformation 

Installera vattenrenaren i enlighet med lokala bestämmelser. Om 
du inte är säker, kontakta en Bluewater-återförsäljare för hjälp. 
Bluewater har inget ansvar för installationen av vattenrenaren.
Använd endast det rengjorda vattnet när lamporna 
“Reningsnivå II och / eller III” på kontrollpanelen är tända.
Denna apparat kan användas av barn som är mer än åtta år 
gamla. Det kan också användas av personer med nedsatt 
fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande 
erfarenhet och kunskap, om de har fått övervakning eller 
instruktioner om användningen av apparaten på ett säkert 
sätt och förstår farorna.
Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och 
användarunderhåll får inte utföras av barn utan 
övervakning.
Reparera eller modifiera inte delar av vattenrenaren. Detta kan 
göra att den fungerar felaktigt och kan leda till skador och 
skador som inte täcks av garantin.
Pro är ett omvänd-osmos system. Det innehåller ett utbytbart 
membran som är mycket viktigt för effektiv reduktion av totala 
lösta fasta ämnen (TDS). Byt ut detta membran regelbundet. 
Testa det rengjorda vattnet regelbundet, minst en gång varje 
år, för att se till att Pro fungerar korrekt. Om vattnet inte är 
rent, smakar eller luktar dåligt, drick inte det.
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Endast godkänd personal från Bluewater kan utföra service och 
reparationer på vattenrenaren. Använd endast originalfilter och 
delar från Bluewater. För reservdelskatalog och 
kontaktinformation för inköp, se
www.bluewatergroup.com.
Vattnet som ska rengöras måste uppfylla kraven i 
"Teknisk information" på sidan 30.
Installationen måste följa gällande lokala VVS-koder och 
förordningar.
Anslut vattenrenaren till ett jordat eluttag. Använd ett uttag 
som är lätt att komma åt efter installationen. Endast en 
godkänd elektriker får göra permanenta elinstallationer på 
systemet. En säkerhetsbrytare måste installeras på systemet. 
Felaktig installation kan leda till skador eller göra vattenrenaren 
farlig att använda.
Använd inte nätsladden om det finns synliga tecken på skador 
på den. Om nätsladden är skadad måste en behörig elektriker 
byta ut den för att förhindra fara.
Använd inte Pro utan förfilter. Om du gör det kan det orsaka skador. När Pro 
rengörs eller förvaras kan förfiltren tas bort.

Om vattenrenaren är frånkopplad från vatten och elektricitet i >5 dagar, konservera 
den enligt beskrivningen "Sätt i förvaring" på sidan 27.
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PRODUKTÖVERSIKT

Modeller

Modell Kan hantera högre 
TDS, inklusive bräckt 
inloppsvatten

Lämplig för kommersiellt 
bruk utan automatisk 
avstängning

Sköljventil med rent 
vatten som är lämpligt 
för miljöer där extra hög 
vattenkvalitet krävs

Pro 400B-HR 

Pro 400C-HF 

Pro 400C-HR 

Pro 400BC-HR  

Pro 400CV-HR  

Pro 400BCV-HR   

Pro 600C-HF 

Pro 600CV-HR  

Utsidan på Pro

Figur 1. 

1 2 3 4 5 87 9 10 11 126

Utsidan på Pro

Pos Beskrivning Pos Beskrivning

1 Kontrollpanel 7 Elektrisk anslutning för kran (tillval)

2 Framsida 8 Avloppsslang

3 Renvatten anslutning 9 Elkabel

4 Renvatten slang 10 Inloppsslang 

5 Avloppsslang (endast för CV-modeller) 11 Grovfilter 

6 Luftgapsfäste (endast för CV-modeller) 12 Anslutning inloppsslang
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Insidan på Pro och reservdelar

Figur 2. Insidan av Pro

Kontrollpanel

För information om kombinationer av lampor som blinkar / är på, se 
"Felsökning" på sidan 32.

Figur 3. Kontrollpanel

Pos Ljus/knapp Beskrivning

1 På/av På:
Av: 
Blinkar:

Vattenrenaren är ansluten till ström.
Vattenrenaren är inte ansluten till ström. 
Vattenrenaren spolar. Spolning kan inte stoppas. 

2 Filter I På: Förfiltret måste bytas ut. Pro 600: Byt ut båda 
kolblockfiltren.

3 Filter II På: Förfiltret måste bytas ut. Pro 600: Byt ut båda 
kolblockfiltren.

4 Stopp Blinkar/ På: Något är fel, se "Felsökning" på sidan 32.

5 Button Olika funktioner 

6 Reningsnivå I På:

På:

På:

Reningsnivå I-III anger reningsnivå för rent vatten. Låg 
nivå I till hög nivå III.

7 Reningsnivå II

8 Reningsnivå III

Pos Beskrivning Art.-Nr.

1 Bottenplatta

2 Förfilter I, Pro 600: Carbon Block 919240005

Förfilter I, Pro 400: Sediment filter 919240002

3 Förfilter II, Pro 600: Carbon Block 919240005

Förfilter II, Pro 400: Carbon 
filter, granulerat

919240003

4 Omvänd osmos membran 

Membran service kit, typ HR 
(High Rejection)

150718900-SP

Membran service kit, typ HF 
(High Flow)

150718901-SP

1 2 3 4

1
2
3
4
5

6 7 8
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Dataplatta
Dataplattan finns på baksidan av vattenrenaren.

Figur 4. Dataplatta

Flytta vattenrenaren

Transportera alltid vattenrenaren upprätt. 
Installera enligt "Installation" på sidan 12.
Placera vattenrenaren i förvaring om den inte kommer att användas på 4 månader 
eller mer, eller om den ska kopplas bort från vatten och el i > 5 dagar, se "Sätt i 
lagring" på sidan 27.

Kontakta din Bluewater-återförsäljare för råd innan du flyttar vattenrenaren från en 
plats till en annan.

Figur 5. Flytta vattenrenaren
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SYSTEM ÖVERSIKT
Systembeskrivning

1

2

3

4

5

6

Figur 6. Systemöversikt, ett exempel på Pro-installation

Pos Beskrivning Pos Beskrivning

1 Vattenrenare 4 Avloppsslang, installerad med ett luftgap

2 Elkabel 5 Fäste för avloppsslang

3 Inloppsslang 6 Renvattenslang
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Läckageskydd system
En sensor i botten av vattenrenaren känner av vattenläckor. Om det finns en läcka stoppas 
vattentillförseln. Vattenrenaren kan inte startas igen förrän läckan har reparerats.

Lågtrycksskydd

Om Pro stannar på grund av lågt tryck måste orsaken till 
lågt tryck tas bort. Om inte, kan Pro skadas permanent.

Omstartsfunktion för lågt tryck

Figur 7. 

2-10 bar
0,2-1 MPa
29-145 psi

Omstartsfunktion för lågt tryck

Inkluderas endast i modeller som är lämpliga för kommersiellt bruk.

När Pro har stannat på grund av ett problem med lågt tryck (matvatten) kan 
vattenproduktionen startas manuellt genom att trycka på knappen.

Omstartsfunktionen vid lågt tryck är en funktion för att säkerställa maximal tillgänglighet av 
vatten.

Pro startar automatiskt när den har stannat på grund av lågt tryck. Den försöker starta om 
tre gånger: efter 3 minuter, efter 20 minuter och efter 4 timmar. Om vattentrycket inte är 
tillräckligt högt efter tre försök kommer Pro att stanna.



11 © Bluewater Group 2019

Vattenproduktion

Använd endast det renade vattnet när lamporna “Reningsnivå II och 
III” på kontrollpanelen är tända. Det kan ta upp till 60 sekunder 
innan vattenrenaren indikerar god vattenkvalitet.

För modeller som är lämpliga för kommersiellt bruk kan kranen ersättas med till 
exempel en ventil eller en tank.

Figur 8. Vattenproduktion på / av

Automatisk spolning

Spolningsprocessens längd varierar mellan 5-120 sekunder, beroende på hur 
länge den tidigare vattenproduktionen varade.

En automatisk spolning utförs om ett av villkoren nedan är uppfyllda:

Figur 9. Automatisk spolning

Pos Beskrivning

1 Spolning efter produktion av vatten. Sker varje gång efter att ha vattenproduktion.

2 Spolning när du producerar vatten. Efter maximal driftstid på 15 minuter. (Pro 400B 
måste startas om manuellt efter 15 minuter)

3 Vattenrenaren är i vänteläge. Pro är ansluten till vatten och ström. Spolning utförs var 12: e 
timme, oavsett när rent vatten senast producerades.

12 h15 min

2 min

1 2 3
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INSTALLATION
Installera vattenrenaren i enlighet med lokala bestämmelser. Om du 
inte är säker, kontakta en Bluewater-återförsäljare för hjälp. 
Bluewater har inget ansvar för installationen av vattenrenaren.

Installera vattenrenaren i vertikalt läge på en horisontell yta. Se 
till att slangar och kablar kan röra sig fritt när vattenrenaren är 
installerad.

VVS måste utföras av en godkänd rörmokare. 
Installationen måste följa gällande lokala VVS-koder och 
förordningar.

Anslut endast vattenrenaren till kallvattenförsörjningen. 
Vattnet måste vara av tillräcklig kvalitet och fullfölja kraven på 
inloppsvatten.

Första gången Pro ansluts till vatten och ström gör den en 
automatisk rengöringsprocedur. Rengöringstiden är
60 minuter. Rengöring kan inte stoppas. Håll Pro ansluten till 
ström och låt kranen vara öppen.

Använd slanguppsättningen som medföljer vattenrenaren. Använd inte begagnade slanguppsättningar.
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Packa upp Pro

Varning! Kassera förpackningsmaterialet. Det kan orsaka 
skador på barn om de leker med det.
Se till att Pro inte visar några tecken på skador och att inga tillbehör saknas. Berätta 
för Bluewater-återförsäljaren om saknade delar, skador och andra problem. Tala 
omedelbart till transportföretaget om Pro skadas under transporten.

Figur 10. Packa upp Pro

CV modell
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Positionera Pro

Sätt Pro i vertikalt läge på en horisontell yta under diskbänken. Se till att ytan kan 
stödja Pro.

Placera Pro nära kallvattentillförsel, avloppet och en jordad elförsörjning.

Figur 11. 

466 mm

430
395

4
6

0

2
2

5
20 mm

20

20

466 mm

• Se till att det är lätt att se kontrollpanelen.
• Se till att frontluckan kan öppnas för att få åtkomst till förfiltren.

• Slangar och kablar kan gå i alla riktningar från anslutningspunkten. Se till att ingenting kan krossa 

dem eller orsaka skador på dem.

460 mm460 mm
430
395

4
6

0

2
2

5
20 mm

20

20

Positionera Pro

Installera renvatten kranen
För modeller som är lämpliga för kommersiellt bruk kan kranen ersättas med till 
exempel en ventil eller en tank.

Installera kranen enligt tillverkarens anvisningar.

Figur 12. Installera renvatten kranen

3/8”
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Installera anslutning för inloppsvatten

Anslut endast vattenrenaren till kallvattenförsörjningen. 
Vattnet måste vara av tillräcklig kvalitet och uppfylla kraven 
på inloppsvattnet.

Vattenrenaren ansluts till kallt vatten via inloppsslangen. Se "Krav på inloppsvatten till 
vattenrenaren" på sidan 31.

Figur 13. 

3/4”
321

Installera anslutning för inloppsvatten

Installera anslutning för avloppsvatten

Installera avloppsslangen med ett luftgap.

Avloppsvattnet går genom avloppsslangen till avloppsvattenuttaget. Denna slang 
kan vara maximalt fyra meter lång. Minsta innerdiameter är 13 mm.

Figur 14. 

1 2

Installera anslutning för avloppsvatten
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Anslut vattenrenaren

Anslut inte renvattenslangen till annan dricksvattenutrustning 
innan Pro har spolats.

Gäller modeller som ansluts till en kran.

Figur 15. Anslut vattenrenaren

CV

3

2

19 mm
3/4”

1

ON19
mm
3/4”

UK US ZH EU

54 76

>3 s

9 10 11

OFF
60 min

8
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Kontrollera om det finns läckor

Slang anslutningarna måste vara täta!

Figur 16. Kontrollera om det finns läckor
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UNDERHÅLL
Regelbundet underhåll är viktigt för korrekt funktion och 
långsiktig drift. Endast utbildad och godkänd personal kan 
utföra underhållet.
Om vattenkvaliteten förändras kraftigt, kontakta din 
Bluewater-återförsäljare för råd.
Drick inte vattnet när vattenrenaren spolar, eller när du gör 
underhåll med kemikalier. Det är inte säkert att använda.
Vattenkvaliteten styr underhållsfrekvensen. Om inloppsvattnet är av låg kvalitet, 
gör underhåll oftare.

Varje månad

Leta efter läckor
Se "Kontrollera läckor" på sidan 17

Reparera läckor

Figur 17. Reparera läckor

Torka av kondens från bottenplattan

Figur 18. Torka av kondens från bottenplattan

1
2

3
4

5
6

7

1 2 3 4

5 6 7 8

min
10mm
(1/2”)



19 © Bluewater Group 2019

Varje 4-6 månader 

Avkalka

Avkalkningsprodukten är skadlig. Förvara det där barn inte 
kan få tag på det. Rengör händerna när du har använt den.

Beställ avkalkningsprodukten från en Bluewater-återförsäljare.

Frekvensen beror på vattenkvalitet och användning!
För att förlänga vattenrenarens livslängd: Avkalka Pro med 6 månaders intervall eller 
när flödet minskar.

Om Pro har avkalkats och filtren har bytts ut, men vattenflödet inte kan 
återställas, kontakta din Bluewater-återförsäljare.

Avkalkningen tar cirka 10 timmar. Använd inte vattenrenaren under denna tid.

×1

3 s

II
III5 6 7 8 9

200 g
7 oz

~25 °C
(77 °F)

10 11 12 13 14

5 18

5 s

MAX
60 min

1 2 3 4
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45 s

15 16 17 18 19

>3 s

IIII
25 26 27 28

10 h

20 21 22 23 24IIII

29 30 31 32

x3
1 min

5 s

36353433
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Figur 19. Avkalka och spola

Byt ut förfilter

Byt ut filtren efter det som kommer först; 4-6 månader eller 37 850 l (10 000 gal) 
renat vatten.

Pro 600: byt båda förfiltren när filterljus I eller II tänds.

Beställ filter från en Bluewater-återförsäljare.

ON

37 38 39 40 41
36 min

3 s

>3 s

3 s

III
5 s

III

3 421

5 6
Pro400

Pro400

I:

II:

:

:

Pro400 III +

III +Pro600

Pro400

Pro400

I:

II:

:

:

Pro400 III +

III +Pro600

MAX
60 min

×2×1

×2
3 s

6 18

I / III / II7 8 9 10
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Figur 20. Byt förfilter

Varje år

Testa renvattnet

Ett godkänt laboratorium måste göra ett test av vattnet som 
rengörs av Pro minst en gång varje år, om inloppsvattnet har 
klassats som olämpligt.

III +

!

III +

!13 14

7 14

1211

I / III / II15 16 17

Pro400 I:

Pro400 II:

:

:

Pro400 III +

III +Pro600

2 min
Pro400 I:

3 s
Pro400 II:

:

:

Pro400 III +

III +Pro600

18
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Övrigt

Renspola Pro

Drick inte vattnet när vattenrenaren spolar. Det är inte säkert 
att använda.

Vattenrenaren ska alltid spolas:

• när den återinstalleras efter konservering
• när den har desinficerats 
• när membranet har blivit bytt.

Figur 21. Renspola Pro

x3
1 min

5 s

4321

ON
3 s

>3 s

5 6 7 8 9

3 s

36 min
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Rengör grovfiltret

Grovfiltret i inloppsanslutningen fångar större partiklar. Om flödet minskar eller 
om Pro låter mycket, kan nätfiltret vara blockerat.

Figur 22. Rengör grovfiltret

321 4

5 6 7 8

9 10 11
1 min

12
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Desinficera vattenrenaren

Desinfektionsmedel är skadligt! Förvara det där barn inte 
kan komma åt det. Rengör händerna när du har använt den.

Använd natriumhypoklorit (NaClO) utan tillsatser av färg eller doft.

Desinficera vattenrenaren när vattnet smakar eller luktar dåligt.

5 s

1 2 3 4

5 17 ×1

3 s

×1

MAX
60 min

5 6 7 8III

25 ml
(NaClO
 3.5%)

400 ml
~25°C
(77°F)

II

9 10 11 12

13 14 15 16 17

>3 s
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Figur 23. Desinficera vattenrenaren

30 min45 s

I / III+II20 21 221918

I + II

I + III

23 24 25 26 27

I + II28 29 30 31 32

x3
1 min

5 s

36353433

ON

36 min

3 s

>3 s

37 38 39 40 41
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Konservera vattenrenaren

Konserveringsmedel är skadligt! Förvara det där barn inte kan 
komma åt det. Rengör händerna när du har använt den.
Sätt vattenrenaren i förvaring om den inte kommer att användas på fyra månader 
eller mer, eller om den ska kopplas bort från vatten och el i >5 dagar.

Beställ konserveringsmedlet från en Bluewater-återförsäljare.

I + II1 2 3 4 5

I / III / II         3+3 l 
(~0.8+0.8 gal)I + II

6 7 8 9 10

11 12 13
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Figur 24. Konservera vattenrenaren

Återinstallera efter konservering
Konserveringsmedel är skadligt! Förvara det där barn inte kan 
komma åt det. Rengör händerna när du har använt den.

-30°C
(-22°F)

17 18 19

Max
60 s

0%

14 15 16

I + II

+5°C
(40°F)

48 h

1 2 3 4 5

I + II

I + II

9 10876
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Figur 25. Återinstallera efter konservering och spola

19 mm
3/4”

11 12 13 14

15 16 1817

x3
1 min

5 s

22212019

ON

23 24 25 26 27

3 s

>3 s

3 s

36 min
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TEKNISK INFORMATION
Teknisk data

Modell Storlek B×H×D Vikt Ström Strömförsörjning, jordad

Pro 400B-HR
Pro 400C-HF
Pro 400C-HR
Pro 400BC-HR
Pro 400CV-HR
Pro 400BCV-HR

220-240V 225×466×460 mm 29 kg 530 W 220-240V, 50-60 Hz

120V 8.9×18.3×18.1 “ 64 lbs 6 Amp 120V, 60 Hz

Pro 600C-HF
Pro 600CV-HR

220-240V 225×466×460 mm 29 kg 720 W 220-240V, 50-60 Hz

Modell På/Av 
[bar psi)]

Membran
typ

Förfilter Funktionssekvens
(produktion / spolning) [minuter]

Pro 400B-HR 0.5/2 (7.3/29) High rejection Particle
Granulated carbon

Max 15

Pro 400C-HF 3/4.5 (44/65) High flow Particle
Granulated carbon

15/2

Pro 400C-HR 3/4.5 (44/65) High rejection Particle
Granulated carbon

15/2

Pro 400BC-HR 0.5/2 (7/29) High rejection Particle
Granulated carbon

15/2

Pro 400CV-HR 3/4.5 (44/65) High rejection Particle
Granulated carbon

15/2

Pro 400BCV-HR 0.5/2 (7/29) High rejection Particle
Granulated carbon

15/2

Pro 600C-HF 3/4.5 (44/65) High flow Carbon block 15/2

Pro 600CV-HR 3/4.5 (44/65) High rejection Carbon block 15/2
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Krav på inloppsvattnet till vattenrenaren

Använd inte vatten som är mikrobiologiskt osäkert eller av 
okänd kvalitet utan tillräcklig desinfektion före eller efter 
systemet.
Anslut endast till kallvattentillförseln. Temperaturgränserna 
finns i tabellen "Krav på inloppsvatten till vattenrenaren" på 
sidan 31.
Om vattenkvaliteten förändras kraftigt, kontakta din 
Bluewater-återförsäljare för råd.

Pro 400B-HR
Pro 400BC-HR
Pro 400BCV-HR

Pro 400C-HF
Pro 400C-HR
Pro 400CV-HR

Pro 600C-HF
Pro 600CV-HR

230V 120V 230V 120V 230V

Temperatur 2-30 °C 36-86 °F 2-35 °C 36-95 °F 2-35 °C

Nominellt tryck 
inloppsvatten

2-10 bar
0.2-1 MPa

29-145 psi 2-10 bar
0.2-1 MPa

29-145 psi 2.5-10 bar
0.25-1 MPa

TDS (Total Disolved 
Solids) < 7500 ppm < 1500 ppm < 1500 ppm

Vattenflöde > 10 l/min > 2.6 gal/min > 10 l/min > 2.6 gal/min > 10 l/min

Konduktivitet 
[µS/cm, 25 °C 
(77 °F)]

< 13 000 < 2000
< 2000

Hårdhet < 20 °dH <20.9 gpg < 20 °dH <20.9 gpg < 20 °dH

pH 4-10 4-10 4-10

Turbiditet [FNU] < 0.5 < 0.5 < 0.5

Järn Fe(II)/Fe(III) <1.5 / <0.3 
mg/l

<1.5 / <0.3 
ppm

<1.5 / <0.3 
mg/l

<1.5 / <0.3 
ppm <1.0 / <0.3 mg/l

Mangan Mn <0.3 mg/l <0.3 ppm <0.3 mg/l <0.3 ppm <0.3 mg/l

Klorin Cl
2

<1.0 mg/l <1.0 ppm <1.0 mg/l <1.0 ppm <1.0 mg/l
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FELSÖKNING
Hur man löser enkla problem

Om Pro stannar på grund av en nödsituation, koppla bort den från strömmen 
och anslut den igen, eller tryck på knappen för att återställa nödstoppet.

Symptom Orsak Lösning

På / av-lampan blinkar. Vattenrenaren spolar. Spolning kan inte 
stoppas.

Filter I måste bytas ut. Pro 
600: Byt ut båda filtren.

Se "Byt ut förfilter" på sidan 21.

Grovfiltret är blockerat Se "Rengör grovfiltret" på sidan 24.

Trycket på inloppsvattnet är för 
lågt. 

Se till att trycket på inloppsvattnet är 
tillräckligt. Öka om nödvändigt 
trycket.

Filter II måste bytas ut. Pro 
600: Byt ut båda filtren.

Se "Byt ut förfilter" på sidan 21.

Pro 400 B-HR Filter II måste 
bytas ut.

Se "Byt ut förfilter" på sidan 21. 
Återställ filter II.

Trycket på inloppsvattnet är 
för lågt. Vattenrenaren har 
stannat. Den väntar och 
måste startas om igen.

Vattenrenaren försöker starta 
automatiskt. Se till att trycket på 
inloppsvattnet är tillräckligt. Byt om 
nödvändigt filtren. Se "Byt ut förfilter" på 
sidan 21.

Tryck på knappen för att starta 
vattenreningen. Släpp knappen när filter I 
tänds och stopplampan slocknar.

Filter I eller filter II är blockerat. Se till att ingenting i filtret gör att vattnet 
inte rinner. Byt om nödvändigt filter. Se 
"Byt ut förfilter" på sidan 21.

Grovfiltret är blockerat. Se "Rengör grovfiltret" på sidan 24.

Trycket på inloppsvattnet är för 
lågt. 

Installera en pump med ökat tryck för 
inloppsvattnet.

Kontrollera de delar som påverkar trycket 
på inloppsvattnet (vattenledningen, 
grovfiltret, det extra förfiltret).

Vattenrenaren har slutat. 
Kvaliteten på det renade 
vattnet har blivit för låg.

Koppla bort vattenrenaren från strömmen. 
Anslut den igen för att starta den automatiska 
spolningen. Gör detta två gånger.

Inloppsvattnets salthalt har 
ökat. 

Kontakta din Bluewater återförsäljare. 

Vattenkvalitetsmätaren 
fungerar inte korrekt.

Koppla bort vattenrenaren från 
strömmen. Anslut den igen för att starta 
den automatiska spolningen. Använd inte 
vattenrenaren på 30 minuter.
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Symptom Orsak Lösning

Kranen har varit öppen i mer 
än 15 minuter. Vattenrenaren 
har slutat. (Pro 400B)

Stäng av kranen och vänta 
minst 30 minuter.

Tryck på knappen för att starta 
vattenreningen. Släpp knappen när 
stopplampan tänds.

Läckageskyddssystemet är 
aktiverat.

Koppla bort vattenrenaren från strömmen 
och rengör basplattan.

Första gången 
rengöringsproceduren 
pågår.

Vattenrenaren fungerar korrekt.

Den första  
rengöringsproceduren 
har avbrutits.

Se till att trycket på inloppsvattnet är 
tillräckligt. Tryck på knappen för att 
starta vattenreningen.

Den första  
rengöringsproceduren 
har avbrutits.

Öppna kranen på renvattenslangen 
(och på avloppsröret för CV-modeller).

Flödet från 
renvattenkranen är lågt.

Renvattenslangen är 
spänt eller fastnat.

Se till att röret med rent vatten kan röra 
sig fritt.

Vattenrenaren måste 
avkalkas.

Se "Avkalkning" på sidan 19.

Vattenrenaren startar 
och stannar igen 
(kortstart).

Vattentrycket mellan 
vattenrenaren och kran / 
ventil / tank är under 
starttrycksnivån.

Undersök anslutningarna.

Se till att ändarna på vattenrören är 
cirkulära och inte har några sprickor.

Se till att kranarna och ventilerna är 
vattentäta när de är stängda.

Det finns en dålig lukt 
från vattenrenaren.

Mikrobiell tillväxt i vattnet 
eftersom vattenrenaren inte 
har använts på en vecka eller 
längre.

Se "Använd desinfektionsmedel för att 
rengöra systemet" på sidan 25.
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Produktprestanda

WQA Gold Seal bevisar att Bluewater-vattenreningen har testats oberoende av NSF / ANSI 
58 och CSA Standard B483.1. WQA certifierar produktens prestanda och granskar 
tillverkningsanläggningen och procedurerna för att säkerställa produktens konsistens och 
integritet.

Bluewater Pro-vattenrenare har testats enligt NSF / ANSI 58 för reduktion av de ämnen 
som anges nedan:

• TDS

• Krom(+3)

• Bly

• Arsenik (+5) (även känd som pentavalent arsenik, As (+5), As (V) eller arsenat).

Koncentrationen av de angivna ämnena i vatten som kommer in i systemet reducerades till 
en koncentration som är mindre än eller lika till den tillåtna gränsen för det vatten som lämnar 
systemet, såsom specificeras i NSF / ANSI 58.

Se prestanda databladet på www.bluewatergroup.com för mer information. I arsenikens 
faktablad, som också hittas på www.bluewatergroup.com, hittar du information om 
förhållandena som är relaterade till minskad effektivitet av arsenik (+5), och varför andra 
former av arsenik inte kanske tas bort i samma utsträckning.
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BLUEWATER

Danderydsgatan 11 
SE-114 26 Stockholm 
Sweden
E: info@bluewatergroup.com

www.bluewatergroup.com

Bluewater är ett världsledande vattenreningsföretag. 
Företaget har sitt huvudkontor i Stockholm och hjälper 
människor och företag globalt att njuta av hälso- och 
välfärdsfördelarna med renare, hälsosammare 
kranvatten. Bluewater innoverar, tillverkar och säljer 
kompakta vattenrenare som utnyttjar företagets 
patenterade omvänd osmosteknik för att ta bort 
praktiskt taget alla föroreningar från kranvatten, 
inklusive bly, bakterier, bekämpningsmedel, 
medicinska rester, klor och kalkskalor.

Besök oss på www.bluewatergroup.com
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