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1    Filterelement vervangen 
Na 4000 liter of ongeveer een jaar dient het filterelement te wor-
den vervangen. Demonteer het element volgens onderstaande 
instructies. 

1.1  Demontage 
Belangrijk:  
1.   Bij het hanteren van een gebruikt filterelement moeten open 

wondjes goed afgedekt worden.  
2.   Vermijd ten allen tijde besmetting van de tuit van het element 

met ongefilterd water of met vieze handen.  
3.   Was altijd grondig de handen na onderhoud aan het filter. 
 
Draai de keukenkraan dicht en houd het filterhuis boven de goot-
steen. Schroef de twee helften van het filterhuis (1 en 3) van 
elkaar. Hierbij zal een beperkte hoeveelheid water uit het filterhuis 
lekken. Het element 2 kan nu voorzichtig uit de bovenkant van 
het filterhuis 1 worden getrokken. 

1.2  De tuit reinigen 
Wanneer het filterelement verwijderd is, kan de tuit van het filter-
huis worden ontsmet. Houd de bovenste helft 1 ondersteboven, 
sluit de tuit af met klussentape en giet een beetje ontsmettingsmid-
del, bijv. bleekwater, in het filterhuis 1.  Laat het 5-10 min. in-
werken en spoel na met gekookt en afgekoeld water. Bij het con-
ditioneren van het filter verdwijnen de laatste restjes ontsmettings-
middel vanzelf. 

1.3  Het filterelement monteren 
Was en droog uw handen grondig en zorg dat open wondjes 
bedekt zijn zodat ze het filterelement of het filterhuis niet kunnen 
besmetten. Haal het filterelement 2 uit de luchtkussenfolie en 
controleer of de twee O-ringen 4 op hun plaats zitten in de 
groeven in de tuit van het filterelement. Bevochtig de O-ringen 4 
met een beetje gekookt en afgekoeld water. Druk het filterele-
ment 2 stevig in het aansluitgat dat boven in het filterhuis 1 zit.  
 
Controleer of er op de O-ring 5 nog voldoende vet zit. Breng zo 
nodig een dun laagje kranenvet op het rubber aan. Zorg dat de 
O-ring 5 correct is geplaatst in de groef van de onderste kom 3 
en plaats het filterhuis 1 over de draad van de onderste kom 3. 
Met behulp van de verzonken handgreep in de bodem kunt u de 
twee helften van het filterhuis op elkaar schroeven. Draai met de 
klok mee tot de aanslag. De tuit en de aansluiting van de slang 
moeten nu schuin tegenover elkaar zitten en de kier tussen de 
bovenste en onderste helft van het filterhuis is kleiner dan 1 mm. 
 

2     Conditioneren 
Uw filter is nu weer klaar om te vullen met water. Zet de schakel-
perlator 6 in de filterstand (horizontaal) en draai de knop van het 
koude water gedeeltelijk open zodat het filter rustig volloopt. 
Controleer op lekkage tussen de twee helften van het filterhuis (1 
en 3) en bij de schakelperlator 6. Wanneer het filter voor het 
eerst gevuld wordt, kan het even duren voordat het water uit de 
tuit komt. Laat het water gedurende 10 minuten weglopen en 
gebruik het filter vervolgens de eerste 24 uur niet. Het filterele-
ment heeft deze tijd nodig om goed bevochtigd te worden. Laat 
na 24 uur stilstand nog ca. 3 liter water weglopen. Het filter is nu 
klaar voor gebruik. 
 

3     Filterhuis schoonmaken 
Veeg de buitenkant van het filterhuis schoon met een zachte, 
vochtige doek. Gebruik geen bleekwater, schuurmiddelen of ster-
ke reinigingsmiddelen aangezien deze het oppervlak van uw filter-
huis kunnen beschadigen. 
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