AFKALKNINGSVEJLEDNING
MED VANDPUMPE

for Tyent Danmark
vand ioniserer

Bemærk: læs først denne vejledning komplet igennem for
at forhindre skader.

Pakkens indhold:
vandpumpe, adapter (sluttet til pumpen), beholder for pumpen, 2 poser afkalker
(citronsyre), tilslutningsslange (kun ved UCE-9000 Turbo).
Advarsel:
▪ Undgå at få det i øjet
▪ Hvis der kommer afkalkningsopløsning i øjet, så skyl grundig med vand
▪ Benyt kun citronsyre til afkalkning
▪ Gennemfør afkalkningen uden for børns rækkevidde
▪ Afkalkningsopløsningen må ikke drikkes
Stil beholderen i køkkenvasken. Placer pumpen i beholderen og tryk pumpen
let nedad, så sugekoppen suger sig fast i bunden af beholderen.
MMP/HI APPARATER:
Stik den syrlige afløsslange ca 2 cm ned over adapteren på pumpen.
UCE APPARATER:
Stik den udvidede ende af den medfølgende slange fast på det øverste afløbsrør af vandhanen. Forbinde den anden ende med pumpen. Se også billedet.
Fyld beholderen med håndvarmt
vand (højst 35oC). Placer pumpens
strømstik i stikkontakten, så den kan
pumpe vandet rundt i vand ionisereren, til der strømmer varmt vand ud af
den fleksible slange (ved MMP/HI apparater) ) ligeledes ud af det nederste afløbsrør på vandhanen (ved UCE
apparater).
Slå pumpen fra. Denne procedure er
befordrende for det kolde vand fra
vand ionisereren.
Fyld igen beholderen med håndvarmt
vand og opløs en pose med afkalker
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APPARATER

Bemærk: læs først denne vejledning komplet igennem for
at forhindre skader.

deri. Slå pumpen til. Ret det fleksible afløb (ved MMP/HI apparater) ligeledes
det nederste afløbsrør på vandhanen (ved UCE apparater) således, at afkalkningsopløsningen i beholderen begynder at strømme. Dette kredsløb skal
fortsætte i 30-45 minutter.
Bemærk:
Så pumpen ingen skade tager, må man hele tiden sørge for at den står under vand og den må ikke løbe tør!
Forsvinder noget af vandet, så hæld mere håndvarmt vand i beholderen og
evt også mere afkalkning.
Skulle der samle sig en stor mængde kalk i beholderen, så gentag proceduren med en ny afkalkningsopløsning.
Når afkalkningen er færdig, så spul pumpen med rent vand, så der ingen
rester er tilbage i pumpen.
Træk stikket ud. Træk slangen ud af adapteren.
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Efter endt afkalkningen lad ”H2O”/
neutralt vand løbe grundigt igennem
vand ionisereren i 2-3 minutter. Gentag afkalkningen ca hver 3. måned
eller efter behov.
Ved yderligere spørgsmål kontakt deres forhandler.
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