
Hur du regenererar filterpatronen 
 
Om du inte vill byta ut den stora filterpatronen så kan du förlänga dess livslängd över 25 000 
liter. Då gör du såhär var gång filtret är fullt. 
 

1. Demontera först vattenrenaren och plocka ur filterpatronen. Plocka ut kolfiltret (och 
eventuellt mineralizern om du har en sådan). 

2. Skölj först rent den stora filterpatronen under en stråle med hett vatten, och borsta 
den ren med t.ex. en mjuk klädesborste eller liknande. Sätt sedan tillbaka locket på 
patronen. 

 
Nu är det dags att återställa jonbytesfunktionen i två steg 
 

 
Steg 1 
Du behöver citronsyra och en kastrull (emaljerad eller i glas). Blanda i 30 gram citronsyra (= 
3%) per liter hett vatten. Håll patronen över en stor skål, och fyll nu upp patronen genom att 
hälla i lösningen genom den gängade änden. Nu kommer den uppsamlade smutsen inuti att 
sköljas ut. Fortsätt att skölja tills dess att vattnet blir klart och ser rent ut. 
 
Steg 2 
Ta bort filterhusets täckkåpa och vänd sedan huset uppochned. Lägg sedan i filterpatronen 
med öppningen uppåt. För denna procedur så behöver du natriumbikarbonat. Blanda cirka 1 
tesked per 2 glas vatten (= 2%), och fyll upp hela filterhusets insida ända upp till toppen. Låt 
stå i en timme innan du häller ut lösningen. 
 
Om patronen är för hårt vatten, går du vidare till stycket ”Rengöring om du har ett filter för 
hårt vatten.” nedan. Annars monterar du nu ihop patronen (glöm inte att ev. byta ut 
kolpatronen) och vattenrenaren igen. Spola igenom 5-10 liter vatten. Nu kan du åter 
använda renaren. 
 

  



Rengöring om du har ett filter för hårt vatten. 
 
Detta för att kunna få bort hårdhetssalterna i filterpatronen. 
 
Demontera vattenrenaren och filterpatronerna om du inte redan har gjort detta. Skruva 
sedan på locket på patronen igen med den vita nyckeln.  
 

1. Nu behöver du ett glas med ett extra fint salt som är fritt ifrån tillsatser och 
orenheter. Lös upp saltet i 3 liter vatten. 

 

 
2. Placera nu patronen med plastlocksänden nedåt (enligt första bilden ovan) i en 

lämplig behållare. Häll nu upp 1,5 liter av saltlösningen inuti filterpatronen, ända upp 
till kanten. 

 
3. Täta därefter patronens öppning (den gängade delen) med hjälp av plastfolie och 

gummiband. Vänd nu patronen, skruva av plastlocket och häll i resterande 1,5 liter av 
saltlösningen. Enligt andra bilden ovan.  
 

När detta är klart så tar du bort plastfolien och skruvar sedan åt plastlocket ordentligt 
med den vita nyckeln. Skölj sedan igenom patronen med vanligt vatten så pass 
mycket att saltsmaken försvinner. 

 
Montera sedan ihop patronen igen (och byt ut kolinsatsen om du nyligen inte redan har gjort 
det) och sätt ihop vattenrenaren igen. 
 
Spola nu vatten genom vattenrenaren i 5 minuter så att du blir av med de mörka partiklarna 
ifrån den nya kolinsatsen om du har bytt ut den. Nu kan du använda vattenrenaren som 
vanligt igen. 


