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Clearly 6-Stegs, Dubbel 7-Stegs och Trippel 8-Stegs Underdiskbänkfilter
INSTALLATIONSANVISNING ( Separat figurlista är bifogad med produkt)
Tänk på att för installera ett underdiskbänksfilter i en hyreslägenhet, behövs fastighetsägarens tillstånd.
En händig husägare kan däremot göra en installation ganska enkelt på ett säkert sätt.
Rördimensionerna för anslutning av diskbänksblandare varierar med ett otal kombinationer för både ingående
kopparröret från kallvattenintaget och anslutningen till diskhon. Mät därför upp dimensionerna på det ingående
röret och det rör som går till diskbänksblandaren, troligen diameter 8, 10 12 eller 15 mm.
Tag med måttuppgiften på de uppmätta rördimensionerna tillsammans med den bifogade ventilen och
slanganslutningen till underdiskbänkfiltret till din rörmontör för att komplettera med erforderliga hylsor.
Om du känner dig kapabel att på ett säkert sätt göra monteringen, består arbetet i att kapa av det ingående röret
med en längd som motsvarar anslutningskopplingen med sina hylsor och att montera in den nya kopplingen
(Fig. 6) Anlita i annat fall din rörmontör för att göra en säker installation och därigenom undvika vattenskador.

INSTALLATIONSSTEG
•Observera att stänga av vattenledningens huvudkran under monteringen.
•Välj och markera en lämplig plats under diskbänken för placering av underdiskbänkfiltret nära kallvattenledning (Fig. 3)
•Var uppmärksam på att placeringen ger ett utrymme på minst 50 millimeter nedåt för att kunna montera och byta filterpatroner
•Fastsätt därefter vinkelkopplingar i både in och utlopp på underdiskbänkfiltret.(Fig. 3)
•Koppla därefter en slang mellan underdiskbänkfiltret utgång till vattenpipen, samt den andra slangen mellan underdiskbänkfiltret
ingång och avstängningsventilen på ingående kallvattenrör.(Fig. 10)
•Skruva isär 6 -7- alternativt 8- Stegs underdiskbänkfiltret och tag ut filterpatron/er samt avlägsna plastfolien. För att undvika
sammanblandning av filterpatroner, tag endast ut och sätt tillbaka ett åt gången. Var noga med att placera 6 stegs filterpatronen
med den vita packningen vänd uppåt i rätt enhet.
•Skruva fast underdiskbänkfiltret på den markerade platsen och se till att slangar inte böjes eller kommer i kläm
•Märk ut ett lämpligt ställe att placera vattenpipen för det filtrerade vattnet, samt gör därefter ett 12 millimeters hål i diskbänken .
•Placera samt montera vattenpipen så att vattnet kommer att rinna ut i diskhon. (Fig. 5 och 9) r
•Öppna nu ventilen försiktigt och se till att inget läckage finns. Drag åt kopplingar vid behov!
•Öppna nu på det svarta vattenflödesreglaget på vattenpipen genom att trycka nedåt.
•Vattenflödesreglaget kan också låsas i öppet läge genom att föra det svarta reglaget rakt upp. (Fig. 12 och 13)
Du får nu ett rent och välsmakande vatten utmärkt för kalla drycker, kaffe, te samt matlagning.
Skölj alltid frukt och grönsaker i ett rent filtrerat vatten
Clearly underdiskbänkfilter ger många års effektiv rening av ditt kranvatten
Du och Din familj kan nu alltid njuta av förmånen att dricka ett rent välsmakande vatten
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