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Inhoud van de doos: 
Controleert u voor ingebruikname of de volgende onderdelen aanwezig 
zijn: 
 Filterhuis, bestaande uit een bovenste en een onderste helft 
 Doulton 212 mm filterelement, uitgerust met 2 O-ringen 
 2 Stuks AAA batterijen (1,5 Volt) 
 Batterijdeksel 

Technische randvoorwaarden 
Aansluiting 
Het Doulton Aanrechtfilter kan worden aangesloten op de tuit van uw 
keukenkraan als die een standaard M22 perlator heeft. Wanneer uw 
kraan is voorzien van een perlator met M24 draad, dan heeft u een 
M22xM24 verloopring nodig. Deze is bij uw Doulton leverancier en de 
uitgebreidere loodgieters-speciaalzaak te koop. 

Waterdruk 
Het filterhuis is getest op een waterdruk van 7 bar. Als er een kans is dat 
het filter wordt blootgesteld aan drukken hoger dan 7 bar, dan moet er 
een goedgekeurd reduceerventiel in de waterleiding worden geplaatst 
om de waterdruk onder 7 bar te houden. 
Minimale leidingdruk: 0,7 bar 

Temperatuur 
Leidingwatertemperatuur: min. 5°C en max. 38°C. 

1     Installeren 

1.1  Bepaal een plaats voor het filter 
Het filter is ontworpen om naast de gootsteen te staan, zodanig 
dat lekwater in de gootsteen wordt opgevangen.  
Let op: alleen voor koud water! 

1.2  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. Schroef de twee helften van het filterhuis (1 en 3) 
van elkaar. 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. 
Zorg dat de O-ring 5 correct is geplaatst in de groef van de on-
derste 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 schroe-
ven. Draai met de klok mee tot de aanslag. De tuit en de aanslui-
ting van de slang moeten nu tegenover elkaar zitten en er mag 
geen duidelijke kier tussen de bovenste en onderste helft van het 
filterhuis zitten. 

1.3  Batterijen plaatsen voor de flowmeter  
Haal de batterijen 8 uit het plastic zakje. Open het batterijdeksel 
9 en duw de batterijen voorzichtig op hun plaats. Zorg dat de + 
en – op de juiste plaats komen te zitten. Let hiervoor op de aan-
duiding in het batterijvak. Sluit tenslotte het batterijvak door het 
batterijdeksel 9 terug op zijn plaats te drukken. 
NB. Als de batterijen op zijn, zal de informatie op het display ver-
vagen of wegvallen. Het is zaak de batterijen zo snel mogelijk te 
vervangen. Als hierbij de reset knop NIET wordt ingedrukt zal het 
geheugen de status van het filter onthouden en zal het aftellen van 
de capaciteit worden vervolgd. Als de reset knop wel wordt inge-
drukt, zal het geheugen worden gewist en begint de capaciteits-
aanduiding weer bij 100%. In dit geval is het aan te raden om ook 
meteen het filterelement te vervangen, zodat het in gebruik zijnde 
element niet per ongeluk te lang wordt gebruikt. 

1.4  Slang bevestigen 
Schroef de perlator van de keukenkraan af. Kijk of aan de tuit bui-
tendraad (M22) of binnendraad (M24) zit. In het laatste geval dient 
een verloopring van M24 naar M22 te worden gemonteerd. 
Wees voorzichtig met deze fijne draad want scheef indraaien kan 
onherstelbare schade veroorzaken. Op de M22 buitendraad kan 
de wartel van de schakelperlator 6 worden geschroefd. Ook 
hiervoor geldt: zorgvuldig recht over de draad plaatsen en hand-
vast aandraaien. 

2     Conditioneren 
Uw filter is nu klaar om te vullen met water. Zet de schakelperla-
tor 6 in de filterstand (horizontaal) en draai de knop van het kou-
de water gedeeltelijk open zodat het filter rustig volloopt. Contro-
leer 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 filterelement heeft 
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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. 
 
Wanneer uw filter is voorzien van een element met actieve kool, 
dan is het zaak om, voor het beste resultaat, de op de doos aan-
bevolen flow-rate niet te overschrijden. Voor het SuperCarb en 
UltraCarb element is dit 3,75 liter/min. Dit kunt u bijsturen door 
de kraan minder ver open te zetten. 

3     Gebruik van de Schakelperlator 6 
Door middel van de schakelperlator 6 kan water van het uiteinde 
van de keukenkraan naar het filter worden geleid. Zet de schake-
laar op de perlator horizontaal en open vervolgens de koudwater-
kraan. Uit de tuit van het filter komt nu gefilterd water. Het is nor-
maal dat het filter na het sluiten van de keukenkraan nog enige 
seconden nadruppelt. De nadruppeltijd kan verkort worden door 
de schakelaar eventjes schuin te zetten nadat de keukenkraan is 
dichtgedraaid. De schakelaar niet langdurig in de schuine stand 
laten staan, omdat anders het filterhuis leegloopt. 
Om ongefilterd water uit de kraan te krijgen, kan de schakelaar 
eenvoudig in de verticale stand worden gedraaid. Gebruik deze 
stand voor warm water en voor grote hoeveelheden koud water. 

4     Electronische Flowmeter 

4.1  Gebruik van de Display knop (11) 
4.1.1  In de FLOW weergave geeft het display automatisch de 

doorstroming in liters per minuut aan zodra er water 
door het filter stroomt. Als de Display knop langer dan 4 
seconden ingedrukt wordt, schakelt de meting om van 
liters per minuut naar US gallons per minuut en v.v. 

4.1.2  In de FILTER LIFE weergave zal de flowmeter aftellen van 
100 naar 0 en daarmee aangeven hoeveel van de levens-
duur van het filterelement nog resteert. Door het kort-
stondig indrukken van de Display knop wordt omgescha-
keld tussen de FLOW en de FILTER LIFE weergave. 

4.1.3  Zodra FILTER LIFE de nul heeft bereikt, zullen de woor-
den CHANGE FILTER knipperend in de display verschij-
nen, om aan te geven dat het tijd is om het filterelement 
te vervangen. Deze boodschap verschijnt zowel in de 
FLOW weergave als in de FILTER LIFE weergave. 

4.2  Gebruik van de Reset knop  
NB. Lees deze instructies zorgvuldig en in z’n geheel door alvo-
rens de Reset knop te gebruiken. 
De Reset knop dient uitsluitend te worden gebruikt om het ge-
heugen van de flowmeter te resetten bij het plaatsen van een 
nieuw filterelement. Wanneer de Reset knop  een keer kort 

wordt ingedrukt met een puntig voorwerp, zoals een potlood-
punt, dan zal de waarde van FILTER LIFE worden teruggezet op 
100. Houd de knop NIET ingedrukt, want dat zal onherstelbare 
schade toebrengen aan het geheugen van de flowmeter. 
De capaciteit die wordt aangegeven door de flowmeter is in de 
fabriek afgestemd op het bijgeleverde type filterelement. Zorg er 
daarom voor altijd hetzelfde type filterelement te plaatsen als 
waarmee het filter van origine was uitgerust. 

5     Onderhoud 
Wanneer de flowmeter aangeeft dat het filterelement dient te 
worden vervangen, moet het element worden gedemonteerd 
volgens onderstaande instructies. Bij een slechte leidingwaterkwa-
liteit kan de stroomsnelheid voortijdig afnemen en kan het nodig 
zijn om het filterelement tussentijds schoon te maken.  

5.1  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. 
4.   Laat geen water op de display van de flowmeter, tussen de 

knopjes of in het batterijvak komen. 
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. 

5.2  Filterelement schoonmaken 
Neem een schoon schuursponsje in de ene hand en wikkel het 
om de keramiek van het element, vlak onder het zwarte verloop-
stuk. Draai met de andere hand aan het element, onderwijl een 
gelijkmatige druk uitoefenend met het schuursponsje. Combineer 
een vlotte draaibeweging met een langzame verplaatsing van het 
schuursponsje richting het andere eind van het element. Doe dit 
eenmaal. Zorg ervoor dat het element uniform wordt gereinigd 
en dat het schoonmaken zich niet concentreert op een enkel ge-
bied. 
Open de koudwaterkraan (met de schakelperlator in de verticale 
stand) en let erop dat het water niet in de richting van het filterhuis 
spuit. Spoel de buitenkant van het filterelement nu met ongefilterd 
water af. Vermijd hierbij contact met en vervuiling aan de tuit op 
het zwarte verloopstuk. Monteer het element volgens § 1.2. 

5.3  Filterelement vervangen 
Als het filterelement vervangen moet worden, volg de instructies 
van § 1.2 en conditioneer het filter zoals beschreven in hoofdstuk 
2. Vergeet niet om de flowmeter te resetten met een enkele druk 
op de Reset knop (zie § 4.2). Het is handig om met het nieuwe 
filterelement ook nieuwe batterijen te plaatsen (zie § 1.3). 
 
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. 

5.4  Filterhuis schoonmaken 
Belangrijk: Zorg ervoor dat er geen water tussen de knopjes van 
de flowmeter, in het batterijvak of op het display komt. 
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. 


