Berkey
Kijkglas
Kraantje
Handleiding Opzetten en Reinigen van het Berkey Kijkglaskraantje
Wij raden u aan de volgende maten voor de Berkey roestvrijstalen systemen te gebruiken:
19 cm. kijkglaskraantje bij de Travel Berkey en de Big Berkey
25 cm. kijkglaskraantje bij de Royal Berley en de Imperial Berkey
33 cm. kijkglaskraantje bij de Crown Berkey

Opzet Instructies
Zorg dat alles schoon is. Was allereerst handen en kraantje met afwasmiddel om er zeker van te zijn dat er
geen sprake is van verontreiniging van de onderdelen tijdens het in elkaar zetten. Spoel alles goed af.
Schuif een zwarte rubberen afsluitring over de schroefdraad van het kraantje. Steek het buisje met de
schroefdraad door het gat in de zijkant van het onderste vat van uw Berkey filter systeem. Schuif de andere
rubberen afsluitring over de schroefdraad en zet hem op zijn plaats vast met de moer. Alleen met de hand
aandraaien. Hint: hou de moer vast op zijn plek en draai het kraantje aan tot het vast zit. Daarna draait u de
hele kraan totdat het kijkglas naar boven is gericht.
Let op: Bij de 33 cm. Berkey kijkglas kraan raden wij u aan de plastic kijkglasbeugel aan te brengen. Daartoe
schroeft u het metalen kapje van het kijkglaskraantje af, breng dan de plastic beugel er op aan en schroef het
kapje er weer op. Vooral niet te strak aandraaien. Er zit een stukje klittenband bij de 33 cm. kraan. Bevestig het
grootste stuk op uw Crown Berkey filter en het kleinere achter op de kijkglasbeugel. Het klittenband moet
tussen de 2 en 5 cm. onder de bovenkant van het kijkglaskraantje komen te zitten.

Schoonmaak Instructies
Kraan en kijkglas moeten goed schoon en ontsmet zijn om schoon en fris water te leveren. Er is geen speciaal
gereedschap nodig voor onderhoud, schoonmaak en ontsmetting. Hoe simpeler de constructie hoe minder
onderdelen die kunnen verslijten of vervangen moeten worden.
1. Maak het bovenste en onderste vat van uw Berkey systeem leeg. Haal voorzichtig het kraantje uit het
onderste vat van uw filter systeem door de moer in het onderste vat los te schroeven. Bij de 33 cm.
kraan dient u ook voorzichtig het klittenband op de kijkglas beugel los te maken. Het breken van het
kijkglas door verkeerde behandeling valt niet onder de garantie.
2. Schroef voorzichtig het kijkglas los van het kraantje. Daarbij houdt u zowel het glas als de metalen huls
vast zodat het kijkglas er niet uitglijdt en breekt. Tussen het kijkglas en de kraan zit een kleine rubber
ring, die u niet kwijt moet raken bij het uit elkaar nemen van de kraan. Leg deze onderdelen ergens
apart.
3. Schroef het hendeltje los van de kraan. Het witte rubberen onderdeel dat vastzit aan het hendeltje kan
desgewenst ook losgemaakt worden. Haal de twee delen voorzichtig uit elkaar.
4. Was uw handen voor u verder gaat. Maak alle onderdelen, het kraantje incluis, schoon met een heet
sopje. Als ontsmetting wenselijk is kunt u een milde oplossing met chloor (50ppm) of jodium (14ppm)
gebruiken voor u alles afspoelt. Heel goed afspoelen met schoon heet water. Wij raden het gebruik van
een afwasmachine NIET aan voor het wassen van een Berkey kijkglaskraantje.
5. Om alles weer in elkaar te zetten dient u bovenstaande schoonmaak instructies in omgekeerde
volgorde te volgen en dan herhaalt u de opzet-instructies.

Tips ten Behoeve van het Schoonmaken
Wij raden u aan om voor het schoonmaken van het glazen buisje een kleine plastic borstel te gebruiken of
een borsteltje van ander zacht materiaal. Nogmaals, behandelt u alstublieft de glazen buis heel voozichtig.
Vervangingsbuizen zijn momenteel niet beschikbaar.
Wanneer u het kijkglas buisje weer aan de kraan bevestigt vergeet daarbij dan vooral de kleine rubber
afsluitring niet. Het is het gemakkelijkst als volgt: Zet de glazen buis terug, draai het gehele kijkglas kraantje
ondersteboven, zet de rubberen ring bovenop het kijkglas. Als het goed is zit het in de metalen
beschermhoes. Draai nu met uw andere hand het kraantje zelf ondersteboven en draai het op de
schroefdraad aan de onderkant van het gehele kijkglas kraantje. Draai het vooral niet te strak aan.
Om het witte rubberen onderdeel terug te zetten drukt u eenvoudig de twee delen tegen elkaar tot het witte
rubberen onderdeel op zijn plaats klikt in de hendel.
Wanneer u het kijkglas van 33 cm. gebruikt, vergeet dan niet het stukje klittenband op de beugel te
bevestigen aan uw Crown Berkey

