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Quick Guide – North Star Ökosoft 

 

 

Inden 

Installation 

 

 
➢ Bypass ventilen skal inden installation være monteret på husets rørføring. Denne SKAL 

være tilsluttet af en autoriseret VVS-installatør.  

➢ Derefter slangemonteres North Star Ökosoft anlægget. 

 

Step 1. 

 

Installation af 

anlæg 

 

➢ Mål hårdheden af råvandet med det medfølgende testsæt (5 ml. vand, 1 dråbe væske i 

ad gangen, 1 dråbe = 1 dH).  

➢ Anlægget monteres på den monterede bypass ventil - her benyttes de medfølgende 

slanger. (Det er på blandeskruen mellem slangerne at resthårdhed indstilles.) 

▪ Tjek at vandet kommer ind i anlægget gennem [IN], og udgang sker gennem [OUT]. 

▪ I [OUT] skal den hvide clips samt den gule prop fjernes, inden slangerne tilsluttes. 

▪ De to tilslutningsstudser (messing) monteres på anlægget. 

Den med kontraventilen skal monteres på [IN], benyt de medfølgende clips. 

 

 

Step 2. 

På anlægget 

 

➢ Fjern toppen af anlægget. 

➢ Tilslut den medfølgende transformer til anlægget gennem de røde kabelsko, de skal 

ikke vende på en bestemt måde. 

 

Step 3. 

Afløbsslange 

 

➢ Tilslut afløbsslangen (den sorte) til anlægget, den anden ende skal til afløbet. 

Brug den medfølgende slangeklemme ved tilslutningen på anlægget. 

▪ Afløb må MAX være 1 meter over anlægget. 

▪ Husk luftgab mellem slanger og afløb, brug den medfølgende airgab. 

➢ Tilslut den resterende del af den sorte slange i overløbshullet. Først monteres 

overløbsstudsen.  

▪ Overløb og afløb må IKKE tilsluttes samme  slanger. 

 

 
Step 4. 
På anlægget 

 

➢ Påfyld salt (fyldes halvt op) og hæld 10 cm. vand i karret, det er ca. 2 liter vand. 

➢ Anlægget tilsluttes strøm. 

 

Step 5. 

På anlægget 

 

➢ Indstil klokken [Zeit]. 

➢ Indstil hårdheden [Harte]. Denne skal måles.  

➢ Indstil regenerationstidspunktet [Regenerations Zeit] 
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- Som standard er indstillingen sat til kl. 02:00. 

➢ Aktiver rengøring [Clean On], dette punkt SKAL være aktiveret. 

➢ Anlægget skylles igennem, indtil vandet er klart. 

➢ Mål igen hårdheden på vandet med testsættet. 

➢ Anlægget er klar til brug. 

 

Step 11. 

På anlægget. 

➢ Anlægget sættes til en manuel regeneration, så tanken bliver skyllet igennem.  

▪ Tryk på OK → main menu 

▪ Recharge vælges med pilen ned → Tryk OK 

▪ Recharge now vælges med pilen ned → Tryk OK 

 


