Montagehandleiding Berkey waterfilter
Onderdelenlijst:
1. Deksel Knop
2. Deksel
3. Deksel Knop Schroef
4. Bovenste Vat
5. Berkey waterfilter (2 x)§
6. Onderste Vat
7. Kraantje
8. Kraan Sluitringen
9. Kraan Moer
10. Grote Sluitringen (2 x)
11. Vleugelmoeren (2 x)
Niet Afgebeeld: afsluitplugs, lichtbruine primering.
A. Haal alle onderdelen uit de verpakking en controleer of het pakket compleet is.
B. Reinig alle onderdelen met grote zorg. Was eerst je handen en dan pas het systeem, zodat
vuil geen kans krijgt.
C. Plaats de knop(1) op de deksel(2) door de schroef(3) door het gat in de deksel te steken en
dan de knop voorzichtig aan te draaien.
D. Maak de Black Berkey waterfilters klaar voor gebruik door ze te primen. Primen houdt in
dat je water door het filter laat lopen, zodat de lucht eruit verdwijnt. Dit komt de
doorstroomsnelheid van het filter ten goede. Zie voor de instructievideo:
https://www.youtube.com/watch?v=vzvjDiq_p1M
E. Plaats de grote sluitring(10) over de schroefdraad van de waterfilter(5).
F. Zet de filter(5) in het gaatje op de bodem van het bovenste vat(4).
G. Zet de filter vast in de bodem van het vat door de vleugelmoer(11) aan te draaien op de
uitstekende schroefdraad. Herhaal nr. D, E en F tot alle waterfilters zijn geïnstalleerd.
H. Bij systemen met meer filter-gaten dan waterfilters (uitbreidbare systemen) is het
noodzakelijk om deze te dichten door middel van de bijgeleverde plugs.
I. Zet de rubberen sluitring(8) op de schroefdraad van het kraantje(7). Let op: er zijn 2
verschillende sluitringen. De ring met schuine rand moet buiten het ondervat(6) met het
platte gedeelte naar het kraantje toe en de schuine rand naar het onder vat(6) toe.
J. Steek de schroefdraad van het kraantje(7) door het gat in de zijkant van het onderste
vat(6). Plaats de platte sluitring over de schroefdraad binnen in het onderste vat en maak
het vast met de moer(9). Draai deze handvast.
K. Plaats het bovenste vat(4) bovenop het onderste vat(6) en doe de deksel(2) er op.
Wij raden het aan om dit online instructiefilmpje te kijken alvorens aan het monteren van
het filter te beginnen: https://www.youtube.com/watch?v=Vi6Z4MS7INQ

Heel veel zuiver drinkplezier van de Berkey waterfilter! – www.ahealthylife.nl

