Installatie handleiding

Inhoud van de doos in onderdelen

Osmose systeem

Tankkraan

sediment 5 micron

Adapter

Kraan

Active carbon

Membraan

Leiding

sediment 1 micron

Drain klem

Kraan

Deze installatie handleiding bestaat uit de volgende onderdelen
1 Gebruiksklaar maken van het systeem.
2 Aansluiting van het systeem op het waternet.
3 Aansluiting van het systeem op de afvoer.
4 Het monteren van de kraan op het aanrecht.
Systeem:
Door middel van de kleine sleutel opent u het membraan huis welke horizontaal op het systeem
geplaatst is. U haalt het membraan uit de verpakking en schuift deze met de dubbele o-ringen in het
membraanhuis. Deze goed aandrukken in het membraanhuis en de schroefdop weer plaatsen.
Zie afbeelding.

Door middel van de grote sleutel opent u de filterhuizen en plaatst de filters in de huizen.
De volgorde:
Aan de kant van de waterinlaat (toevoer) plaatst u het sediment filter 5 micron, daarnaast het carbon
filter, als laatste sediment filter 1 micron
. Zie afbeelding.

Het systeem is nu klaar voor gebruik.

Aansluiting systeem op waternet:
U sluit de waterdruk af door dichtdraaien van de hoofdkraan.
U schroeft de vaat/was machine kraan los van de muurplaat en monteer de adapter tussen de
muurplaat en kraan gebruik voor afdichting teflon tape.
U draait het kleine kraantje in de opening van de adapter gebruik voor afdichting teflon tape.
Zie afbeelding.

Aansluiting Drain klem op afvoer.
Boor een gaatje van 8mm in de pvc buis onder de aanrecht. Plak de afdichting welke bij de drain
klem over het gaatje. Plaats de drain klem om de afvoerpijp en schroef deze vast.
Zie afbeelding.

Typ hier uw vergelijking.

Plaatsen van de kraan.
Boor een gat in het aanrecht en plaats de kraan zoals omschreven in onderstaand schema.

Algemene informatie:
Als u langdurig geen gebruik maakt van het systeem, dient u het membraan te spoelen.
Dit doet u door middel van het kraantje links bovenop het systeem circa 1 minuut open te zetten.
Standaard staat deze kraan op gesloten.

1e gebruik van systeem:
Alvorens uw het systeem gaat gebruiken dient u het systeem (filters en membraan) door te spoelen.
Als alles is aangesloten wacht u circa 2 uur dan de kraan openzetten tot deze druppelt.
Dit nog eenmaal herhalen dan is uw water klaar voor consumptie.

