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Installationsanvisning och information för  
Paragon diskbänksfilter PW6300W  

 
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) 

 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 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 ringenför 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. 
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 Sätt på de två O-ringarna på pipens ände. Tryck in änden i toppen av filterhuset.   
 Vrid pipen så att den är över diskhon.                                                                                                               
 Slå på kallt vatten vid kranen.                                                                                                                                                       
 Vrid bypass-kontrollen på avledningsventilen.                                                                                                                       
 Kör vatten genom enheten i 30 minuter före användning för att ta bort innesluten luft och lösa 

kolflagor.                                                                                               
 Växla bypass-kontrollen för att välja filtrerat eller icke-filtrerat vatten 

 

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 2-vägsventil, eller stäng av vattnet vid kran. 

 

 

 

 

 

6. Försiktighetsåtgärder ： 
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 Kör vatten genom enheten minst 30 minuter efter installationen för att få ut innesluten luft- och 
lösa kolflagor från enheten. 

 Om filtret kommer att lämnas oanvänt i mer än 3 dagar, kom ihåg att stänga av kranen.                     
Innan återanvändning, vänligen spola vatten genom filtret ett tag. 

 Försök inte att filtrera varmt vatten. Om varmvatten av misstag rinner genom filtret, spola 
omedelbart systemet med kallt vatten i minst 1 minut. 
 

Femstegsfiltrering: 

Det första steget: Vatten rinner till botten av filtret genom mikronkudden som tar bort sediment              
och andra partiklar. 

Det andra steget: Vatten passerar KDF-media. KDF55 består av en högrenad koppar-zink blandning 
som tar bort det mesta av klor, svavelväte och vattenlöslig tungmetall i vatten med användning av en 
oxidation / reduktion (redox) reaktion. KDF hämmar också tillväxten av mikroorganismer och mjukar 
upp hårt vatten och förbättrar smaken. 

Det tredje steget: Vatten rinner genom en annan mikrondyna för att ytterligare minska alla typer av 
orena partiklar. 

Det fjärde steget: Vatten passerar kvalitet-kokosnöt GAC - granulerat aktivt kol för att ytterligare 
minska klor och lukt, och effektivt ta bort en mängd organiska föroreningar för att förbättra smaken. 

Det femte steget: Den sista filtreringen använder också mikronkudde för att säkerställa färskt vatten 
och förbättra smaken. 

 
 

7.Livslängd 

Filtret är underhållsfritt och inget byte av filterpatron behövs. 

Filtrets kapacitet och livslängd är 75 000 liter eller 10 år. 

När det gäller slutet av livslängden, behöver du lämna in det på deponi och beställa ett nytt. 

Beroende på olika lokala vattenkvaliteter kan livslängden på filtret också vara olika.  

 


