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Undersink installation för AOK-909, instruktioner 
 
 

 
 

   
Innehåll   

1 3-vägs ventilerad kran  (oventilerade kranar kan inte användas)   
1 Undersink filtertopp med slanganslutning för AOK-909                                                                                                                                         
1 T-rör med kulventil med tillhörande klämkoppling. T-röret kopplas ihop med nätets kallvattenledning. 
1 Vinkel snabbkoppling för slang 
1 Rak snabbkoppling för slang 
4 Blå säkringclips 
1 Extra slang ca 2 m (för användning endast om så önskas) 
1 Manual för installation 
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Steg 1   

Bekanta dig med John Guest snabbkopplingar  
 

Dessa är speciellt superenkla att ansluta till slangar. För att fästa en slang, allt du behöver göra är att trycka in slangen i ena 
änden av kopplingen. Se till änden av slangarna renskärs och i rät vinkel. 
Tryck in slangen ca 5 mm, förbi vad som känns som den första punkten i motstånd.  För att ta bort slangen, ta bort det blå 
säkringsclipset och håll in kragen på utsidan av kopplingen mot kopplingen när du drar ut slangen.  
 

   
Steg 2 

Stäng av vattentillförseln och installera T-röret med dess medföljande kulventil  
 

Stäng av det kalla vattnet med hjälp av avstängningsventilen under diskhon eller husets huvudkran. Efter att vattnet har stängts 
av, öppna kökskranen för att dränera kvarvarande vatten. Under diskbänken, placera en behållare under avstängningsventilen 
och koppla kallvattenledningen. Installera T-röret och medföljande kulventil med kallvattenledningen och se till att kulventilen 
är avstängd. 
   
 

 

Steg 3   

Byt ut AOK-909 standardtopp med undersink filtertopp med slanganslutning 
 
Skruva av locket på AOK-909 och ta bort standardtoppen. Byt ut standardtoppen med den medföljande undersink filtertopp 
med slanganslutning och skruva på locket igen. 
 
 
Step 4                                                                                                                                                                                                                 
Positionera  och borra hål för den ventilerade kranen  
 
Lokalisera en position på bänken, vilket kommer att säkerställa att vattnet från den ventilerade kranens pip kan strömma in i 
diskhon eller tvättstället när man öppnar kranen. Borra ett 26 mm hål i bänken eller i tvättstället.  
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Steg 5 
Installera den ventilerade kranen  
 
Skruva loss och avlägsna muttern, brickan, distansorganet och plattan. Ovanför diskbänken, placera kranen i det borrade hålet 
och se till att O-ringen och den kupade ringen locket är på plats. Under diskbänken, skruva på brickan och dra åt muttern. Dra 
försiktigt med skiftnyckel. Vrid pipen mot hålet avloppet i vasken. 
 
Steg 6 
Installera den blå slangen mot kulventilen som är monterad på T-röret  
 
Installera den blå slangen mot kulventilens koppling.  
 
Steg 7 

Installera  AOK-909 

Placera AOK-909 på önskad plats under diskbänken. Installera den BLÅ slangen mot kulventilens koppling. . Anslut den VITA 
slangen genom hålet och in i kopplingen i botten av enheten. Säkra anslutningen med det blåa säkringclipset. Anslut den 
Röda slangen till toppen av utloppkopplingen på AOK-909 undersink filtertopp. Om så önskas kapa slangarna till önskade 
längder, men kom ihåg att om du väljer att korta av dem, kommer du inte att kunna enkelt flytta AOK-909 vid byte av filter. 
Även ytterligare slang, John Guest kopplingar och säkringsclips har inkluderats om så krävs för att säkerställa en lyckad 
installation.    

Steg 8 

Test and flush 

Se till kallvattnets T-rörs utloppsventil är avstängd (vid 90 grader till BLÅ slang). Öppna vattnets huvudkran eller 
avstängningsventil. Öppna T-rörets utloppsventil och leta efter läckor. När det inte finns några läckor, genomspola filtret för 15 - 
20 minuter. Du kan justera flödeshastigheten genom att justera flödesreglerventilen i botten av enheten. 
 

   

 

Filterbyte 

 
Ditt AOK-909 filter är avsett att hålla i ca 6 månader eller 5000 liter användning, vilket som kommer först. Det är viktigt att 
komma ihåg att alla filter är ett förråd av giftigt avfall, så även om filtret kan pågå längre, är det bästa praxis att byta det minst 
var 6:e månad. Vi rekommenderar att ta bort filtret och lagra den i kylskåpet om du kommer vara bortrest för en längre tid. 
Filtret kan bytas ut antingen under diskbänken i sitt normala läge eller genom att lyfta enheten upp i vasken. Skruva av locket 
på enheten och lyft bort undersink locket med den röda slangen. Om enheten är under diskbänken, placera den i en stor hink 
för att fånga upp vattenspill. Slå på kranen och placera din hand över vattenutloppet vid toppen av enheten. Vattentrycket 
kommer att försiktigt trycka ut filtret. Rengör insidan av enheten och fyll upp halva höljet innan du sätter i det nya filtret för att 
ta bort eventuella luftbubblor. Skjut ner det nya filtret, sätta tillbaka undersink locket i position och skruva på locket. Testa och 
spola filtret under 25 minuter. 
 
 
 


