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Installations- och driftshandbok för Paragon 
diskbänksfilter P3200W 

 
1. Spola systemet före användning.  Endast för kallt kranvatten. För första gången, spola vattnet i 
minst 10 minuter för att säkerställa att kolbotten avlägsnas. Om vatten inte används mer än 3 dagar 
(t.ex. när du kommer tillbaka från semestern), spola vattnet i några minuter före användning.  

2. Funktion Detta vattenfilter minskar följande föroreningar: minskar sediment, rost, slam minskar 
klorsmak och lukt minskar cystor (cystor, såsom Cryptosporidium och Giardia, är rotosoan-                    
parasiter), minskar organiska ämnen som Atrazine & Lindane ( bekämpningsmedel), minskar bly. 

Varning: Använd inte vatten som är mikrobiologiskt osäkert eller av okänd kvalitet utan tillräcklig 
desinfektion före eller efter systemet.  

 3. Tekniska parametrar            

Mått: 11,5 cm × 30 cm Kapacitet: 2800 liter.                                                                                                                                                         
Arbetstryck: 2.1-6.9bar                                                                                                                                
Driftstemperaturområde: 4-38°C                                                                                                                                       
Vattenkälla: Kranvatten NSF-certifikat: 42 & 53                                                                                                 
OBS! P3200W: Vit färg.                                                                                                                                                                                                                                
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4. Ritning A. pip; B. hölje; C. vred; D. 2-vägsventil; E. slang; F. kran; G. adapter. 

 5. Installation  

Steg A: Öppna höljet, ta bort kassettens förpackningsförpackning och sätt tillbaka patronen som den 
var.  

Steg B: Kontrollera dellistan för att se till att du har alla nödvändiga delar.  

Steg C: Skruva bort befintlig luftare från din kran. Byt ut den med den medföljande 2-vägsventilen.  

Steg D: Placera ditt vattenfilter på en önskad plats nära diskbänken. 

 Steg E: Skjut in pipen med de dubbla O-ringarna in i det korta röret vid husets botten.   

Installationsanvisningar för bänkfilter P6300W 

1. Placera filtret på en bekväm plats på diskbänken där du har tillräckligt med längd för slangen till 
tvåvägskranen för att montera den på utloppskranen. 

2. Ta bort luftaren från kranen där filtret kommer att vara installerad (se Fig.1) 
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3. Bestäm typ av gänga på din kran: 

Yttergänga: Ingen adapter ska behövas (se Fig. 1), fortsätt till steg 3. 

Invändig gänga: Välj rätt adapter och packning (medföljer, se fig. 2) och skruva i kran. Dra åt för hand. 

Obs: Adaptrar ingår i varje bänkfilter som passar de flesta kranar, med undantag för icke-standard- 
och designkranar.  

För att få en tät koppling, kan du behöva använda packningen från din krans luftare eller stril utöver 
packningarna som medföljer adaptern. Om adaptrarna inte passar, kontakta din lokala VVS eller 
maskinvaruleverantör för att få hjälp med rätt gängade adaptrar. 

Om du har en IKEA kran: https://www.bauhaus.se/overgangsnippel-m18-5x1-x-m22x1 

4. Fäst 2-vägssventilen på vattenkranen och vrid den lättrade ringen för att dra åt. Se till att 
packningen inuti avledaren är säkert placerad mellan 2-vägsventil och en kran. Vrid 2-
vägsventilen till en önskad position. Den lättrade ringen kan behövas  återdras. 
 

 

5. Öppna vattenkranen (kallvatten), det kommer att gå igenom din kran som vanligt. Vrid vredet på 
2-vägsventilen, detta kommer att få vatten att gå igenom filtret. Vrid för att stoppa vattenflödet 
genom filtret avledarhandtaget, eller stäng av vattnet vid kranen. 

6. Spola igenom filtret 10 minuter för användning 
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7. Underhåll - Byte av patron Byt ut patronen när kapaciteten uppnås eller när flödet blir för 
långsamt. Byt ut ungefär en gång om året i allmänhet. 

 A. Vänd filtret upp och ner i diskbänken för att ta bort det mesta av vattnet (med hölje). Skruva loss 
huset för att öppna och ta bort patronen. 

 B. Skölj ut höljet. 

 C. Sätt i en ny patron medan höljet fortfarande är uppochnervänt och se till att hålet i mitten av 
patronen passar på styrningen på insidan av husets övre del. Skruva på tätt. Slutför filterbytet och du 
är nu redo för ytterligare 2800 liter filtrerat vatten!  

Paragon Vattenfilter P3200W 

• Innehåller ett filter av komprimerat kolblock, starkare adsorption, minskar de organiska 
föroreningarna. 

• Vattenfiltret behöver inte el, mer energibesparing, miljöskydd, säkerhet och tillförlitlighet. 

• Filterpatronen är utbytbar, amerikansk originalimporterad, certifierad genom 
miljöhygientestning av kinesiska akademin för förebyggande medicin, uppfyller den 
nationella dricksvattenstandarden. 

 

• Minskar effektivt följande föroreningar: 

Tar bort bly (99%) 
Tar bort kvicksilver (97%) 
Tar bort Cryptosporidium (99,5%) 
Tar bort Giardia (99,5%) 
Minskar klorsmak och lukt 
Minskar kloraminer (97%) 
Tar bort flyktiga organiska föreningar (VOC) 
Tar bort trihalometaner 
Tar bort MTBE: er (metyl-tertiär-betyl-eter, som används i bensin) 
Testat och certifierat enligt ANSI / NSF Standard 42 & 53 (American National Science 
Foundation) 
 
Filterpatronen är ett blockfilter som består av komprimerat aktivt kol. 
Dimension: Diameter 73 mm, längd 245 mm, öppning 0,5 micron. 
Filterpatronen är tillverkat av Paragon i USA. 
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