Aandachtspunten








Er ontstaat normaal gesproken weinig vertraging in de waterstroom, dit is afhankelijk van de druk in
de waterleiding en de lengte van de gebruikte slang.
Het filterpatroon moet na zes maanden worden vervangen.
Niet plaatsen voor, maar achter een afwasmachine
U kunt ook het filter (eventueel met kraan) laten installeren door een lokale betrouwbare ervaren
klusjesman
Laat het water een paar minuten doorstromen als het filter twee à drie dagen niet gebruikt is.
houdt bij het installeren de slangen zo kort mogelijk, u kunt de bestaande de slang (die dikker is dan
de meegeleverde slang) van de koude waterleiding gebruiken om de slang vanaf het filter daarop te
monteren.
Als extra voorzorg : zorg ervoor dat de slang recht in de koppeling wordt gedrukt (zodat de rubbers
goed op hun plek blijven), doe wat olie of vaseline op het uiteinde van slang, dat verlengt de
levensduur van de rubbers

Waterfilter vervangen


Het is heel eenvoudig zelf te doen.



Je sluit de hoofdkraan af



Je haalt het filter uit de houder



Je drukt het knopje op het filterdeksel in en draait het filterpatroon een kwartslag en haalt hem uit het
deksel.



Het nieuwe filterpatronen druk je er weer in en je draaid weer een kwartslag en het filter is
vervangen.



Het filter plaats je weer in de houder en je doet de hoofdkraan weer open.

Standaard installatie handleiding bestaande kraan (eerst lezen)


Belangrijk aandachtspunt: probeer de slangen steeds zo kort mogelijk te houden voor een
maximale water doorstroom!! Probeer van tevoren globaal uit te rekenen hoe lang de plastic
slangen moeten zijn voor de deze doormidden snijdt.



Sluit voor de installatie van het waterfilter de hoofdkraan van het water in het huis af. Zet daarnaast
de kraan open als de hoofdkraan is afgesloten zodat er geen vacuüm ontstaat. Zorg ervoor dat u
gebruik maakt van een water opvangbak bij het losdraaien van de leiding.



Koppel de bestaande koud water slang los. Schroef de maat koppeling die u nodig heeft op het
buitendraad van de waterleiding. Druk een nieuwe plastic slang in de koppeling, die op de
waterleiding is geschroefd, die daardoor wordt geklemd. De andere kant van de slang, die naar het
filter gaat, druk je op dezelfde wijze in het filterdeksel.



Verwijder de beschermdop aan de onderkant van het filterdeksel. Klik het filterpatroon in het
filterdeksel. Plaats het filterpatroon met filterdeksel in de filter houder.



Monteer bij gebruik van een vitaliser, van tevoren de vitaliser met de meegeleverde houders tegen de
binnenwand van het keukenkastje of aan de onderkant op de bestaande kraan, gebruik daarvoor cello
tape. Probeer de afstand zodanig in te schatten dat (indien mogelijk) u de bestaande slang

rechtstreeks op de vitalisers kan monteren. De brede kant van de vitaliser moet naar de
wateraanvoer!


Schroef de meegeleverde (3/8 (12 mm) of half duims (15 mm) maat koppeling die u nodig heeft op
de vitaliser of op de bestaande slang.



Klik vervolgens de nieuwe slang vanaf het filterdeksel in deze koppeling.



U kunt het beste direct de bestaande drie achtste of half duims slang vanaf de kraan op de
smalle zijde van de vitaliser schroeven!

Zorg dat alles goed is aangedraaid en indien nodig getaped
Installatie handleiding aparte kraan
Belangrijk aandachtspunt: probeer de slangen steeds zo kort mogelijk te houden voor een maximale
water doorstroom!!


Sluit voor de installatie van het waterfilter de hoofdkraan van het water in het huis af. Zet daarnaast
de kraan open als de hoofdkraan is afgesloten zodat er geen vacuüm ontstaat. Zorg ervoor dat u
gebruik maakt van een water opvangbak bij het losdraaien van de leiding.



Koppel de bestaande koud water slang los. Schroef het T koppelstuk op het buitendraad van de
waterleiding en schroef een 3/8e buiten draad koppelstuk voor de plastic slang in het T koppelstuk.



Schroef de bestaande koude waterleiding met een 3/8 verloop koppeling in de ander opening van het
T koppelstuk.



Druk de meegeleverde plastic slang in de koppeling, die op de T koppelstuk is geschroefd, die
daardoor wordt geklemd.



De andere kant van de slang, die naar het filter gaat, druk je op dezelfde wijze in het filterdeksel.



Verwijder de beschermdop aan de onderkant van het filterdeksel en klik het filterpatroon in het
filterdeksel.



Plaats het filterpatroon met filterdeksel in de filter houder.



Monteer bij gebruik van een vitaliser, van tevoren de vitaliser met de meegeleverde houders tegen de
binnenwand van het keukenkastje of aan de onderkant op de bestaande kraan, gebruik daarvoor cello
tape. De brede kant van de vitaliser moet naar de wateraanvoer!



Plaats de nieuwe meegeleverde kraan volgens de afbeeldingen in de beschrijving op/in het aanrecht.



Schroef de meegeleverde (3/8 (12 mm) of half duims (15 mm) maat koppeling die u nodig heeft op
de vitaliser of op het schroefdraad van de nieuwe kraan (of op beiden) (aan de onderzijde in het
aanrechtkastje).



Klik vervolgens de nieuwe slang die vanaf het filterdeksel naar de kraan of de vitaliser gaat, in deze
koppeling. En klik als er een vitaliser wordt gemonteerd , de slang naar de vitaliser in de koppeling
die op de vitaliser is gedraaid en plaatst vanaf daar een nieuw koppelstuk met een nieuwe slang en
klik deze in de onderkant van de nieuwe kraan.

Zorg dat alles goed is aangedraaid en indien nodig getaped.

