Handleiding installatie Berkey waterfilter

Welkom bij deze Nederlandse handleiding waarin we je stap voor stap uitleggen hoe je in een
mum van tijd jouw Berkey waterfilter in gebruik kunt nemen. Voor deze installatie heb je geen
gereedschap nodig. Het installeren van een Berkey waterfilter zal de eerste keer ongeveer 10
minuten in beslag nemen. Neem er de tijd voor, want het is belangrijk dat je op bepaalde punten
de specifieke sluitringen op de juiste manier installeert om lekkage te voorkomen.
Als je meer visueel bent ingesteld, dan kun je ook onze online handleiding bekijken op YouTube:

of klik op: https://www.youtube.com/watch?v=n2wbgyDOR1U
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Onderdelenlijst:
1.

Dekselknop

2.

Deksel

3.

Schroef tbv dekselknop

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.
Haal voordat je begint alle onderdelen uit de verpakking en
controleer of het pakket compleet is. Reinig dan alle onderdelen met grote zorg. Was eerst je
handen en dan pas het systeem, zodat vuil geen kans krijgt.
Stap-voor-stap handleiding montage Berkey waterfilter:
A. 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.
B. Haal de kraan uit de verpakking
C. Zet de rubberen sluitring (8) op de schroefdraad van het kraantje (7). Let op: er zijn 2 verschillende
sluitingen. De ring met schuine rand moet buiten het ondervat (6) met het platte gedeelte naar
het kraantje toe en de schuine rand naar het ondervat (6) toe.
D. Steek de schroefdraad van het kraantje (7) door het gat in de zijkant van het onderste vat (6). Zorg
dat het kraantje een kwartslag naar links is gedraaid, oftewel 90 graden, en daardoor een
horizontale positie inneemt.
E. Plaats de platte sluitring over de schroefdraad binnen in het onderste vat en plaats hierachter de
moer (9).
F. Draai de moer handvast.
G. Houd nu de moer vast en draai ondertussen het kraantje kwartslag naar rechts, zodat deze een
verticale positie inneemt.
H. 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 snelheid van de
doorstroming van het filter ten goede. Zie voor uitgebreidere instructies onze handleiding “Hoe
prime je een Black Berkey Filterelement?” of bekijk onze
video op YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=hHOeoHlB1U8
I. Plaats de grote sluitring (10) over de schroefdraad van de waterfilter (5).
J. Zet de filter (5) in het gaatje op de bodem van het bovenste vat (4).
K. 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.
L. Bij systemen met meer filter-gaten dan waterfilters (uitbreidbare systemen) is het noodzakelijk
om deze te dichten door middel van de bijgeleverde plugs.
M. Plaats het bovenste vat (4) bovenop het onderste vat (6) en doe de deksel (2) er op.
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