
Monterings- og brugsvejledning

3N1 NeoTank

Tank til 3N1 kogende vandhane (99° C)
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Sikkerhedsinformation
• Denne vejledning beskriver, hvordan du skifter din gamle eller monterer en ny Insinkerator NeoTank til dit 3N1 

system. Vi henviser til monterings- og brugsvejledningen der fulgte med dit 3N1 kogende vandhane (99° C) sæt 

for yderligere information. 

• Systemet må ikke installeres i udendørs omgivelser. 

• For al ledningsføring gælder Sikkerhedsstyrelsens love og regler om el.

• Der må ikke påsættes jordforbundet ledning til vand- og gasforsyningsrør.

• Det kan forårsage elektrisk stød hvis ikke det elektriske udstyr er tilsluttet korrekt.

• Er den strømførende ledning beskadiget, skal den udskiftes af en fagmand.

• Hvis temperaturen i boligen falder til under 4° C (fx i et sommerhus), kan tanken risikere at fryse til. For at undgå 

dette skal du lukke for vandtilslutningen (koldt og varmt), fjerne filteret og tømme tank og slanger for vand.

• Sørg for regelmæssigt at tjekke systemet for evt. vandlækager. Hvis du finder utætheder, kontakt da din autoris-

erede installatør. 

• For at undgå fugtskader i forbindelse med evt. vandlækager, anbefaler vi, at dit vaskeskab udstyres med en dryp-

bakke. 

• Tanken er produceret i rustfrit stål, men andre faktorer (såsom vandrørføring) kan afgive rust i vandet. Dette er 

uden for producentens kontrol. 

• Når vandet i tanken varmes op, kan der forekomme boblende/rislende lyde. Dette er helt normalt.

• Dette produkt er kun beregnet til husholdningsbrug. 

• El-skrot må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald. I henhold til EU-direktiv 2004/108/EC om elektrisk 

og elektronisk udstyr (WEEE), implementeret i dansk lovgivning, skal el-skrot bortskaffes adskilt fra det alminde-

lige husholdningsaffald via indsamlingsstederne. Når systemet – eller dele af systemet – er udtjent, skal det bort-

skaffes. Husk at sortere delene efter din kommunes anvisning. Stort set alt i systemet kan genbruges. andersen & 

nielsen as er medlem af WEEE-ordningen.

• Du har 2 års reklamationsret på din vandtank. Reklamationsretten er forudsat, at du har anvendt medfølgende 

Insinkerator filter på din tank, og at du har udskiftet filteret som anvist i monteringsvejledningen, der fulgte med dit 

Insinkerator 3N1 sæt. 

• For yderligere information om reklamation og generelle servicebetingelser, besøg www.ankøkken.dk/betingelser.

Hvad du bør vide, inden du begynder
• For sikker installation og brug af din nye NeoTank til din kogende vandhane (99° C), beder vi dig læse denne 

monterings- og brugsvejledning grundigt igennem inden montering. Husk at gemme vejledningen til senere brug.

• De medfølgende skruer er beregnet til ophæng i køkkenskabe af træ/spånplade. Er bagvæggen i skabet lavet af 

mursten, beton el. lign. hårdere materiale, brug da skruer (og evt. rawplugs) passende til opgaven.

• Afbryd strømmen inden du installerer eller servicerer systemet.

• Dine ballofixer skal kunne lukke for vandtilslutningen (både varmt og koldt).

• Sørg for at tilslutningsslangerne mellem armatur, tank og filter kan nå hinanden, inden du begynder at montere.

• Strømforbrug: 1300W.

• Strømforsyning: 220 – 240V + jord (medleveret stiktype: Shuko-stik).

• Vandtrykket i boligen skal ligge på 1,7 – 8,6 bar.
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Montering af ny NeoTank

MEDFØLGENDE DELE

Skruer
19 mm

FORBEREDELSE

Luk for ballofixerne
(koldt og varmt vand).

Tanken skal være i vater.

Monter tanken lodret i en afstand på 
50 cm eller mindre fra armaturets 
vandtilførselsslanger og max. 76 cm  
fra en stikkontakt, så ledningen kan nå.

Brug en blyant til at markere, hvor  
skruerne skal placeres. 

1 2 3 4 5STEP 1

OBS: Ledning og tilslutningsslanger må ikke forlænges!

Efterlad skruen ca. 
6,4 mm ude til tanken.

MONTER TANK

Forbor 2 huller med et 3 mm bor.

Monter skruerne og efterlad lidt
plads til at hænge tanken på.

Skruerne er beregnet til ophæng i 
træ/spånplade. Er materialet af
mursten, beton el. lign. hårdere
materiale, brug da skruer, bor og
rawplugs passende til opgaven.

Hæng tanken på skruerne.

Fastgør skruerne (drej ca. 1/2 gang 
med uret).
 
Du må IKKE overspænde skruerne.

1 2 3 4 5STEP 2 1 2 3 4 5STEP

FORBIND TANK

3

Monter indløbsslangen. Den giver et lille klik, når den er på.

Monter ud- og afløbs-
slanger. De skal være 
trykket helt i bund.

Indløb
(blå)

Udløb
(hvid)

Afløb
(klar)

Sørg for at slangerne er trykket 
helt i bund.  

1 2 3 4 5STEP

FYLD TANK & TILSLUT STRØM

Hvis ingen lækager, sæt strøm til.Tjek for vandlækager.

Tænd for din kogende vandhane og
lad vandet løbe i 1-2 min. Skyl
rørene igennem ved at lade vandet 
(først alm. koldt/varmt så kogende
håndtag) løbe i mindst 4 min. hver. 

Åbn for ballofixerne 
(varmt og koldt vand)

4
:03

1 2 3 4 5STEP

TÆND & TEST TANKEN

Se om LED panelet blinker.
• Hvis lampen blinker 2 gange, 
 tag strømmen fra tanken og
 gentag step 4. 
• Hvis lampen blinker 3-4 gange, 
 kontakt din autoriserede
 installatør eller forhandler.

Fjern det beskyttende 
plastik og tryk på tænd.

5

Brug pilene op og ned til at
justere tankens temperatur.

Fjern det beskyttende
plastik og tryk på tæn

OBS: Tilslut ikke tanken til strøm endnu. Før der bliver tilsluttet strøm til tanken, 
skal der tilsluttes vand ved at montere tilslutningsslangerne (step 3) og vandet 
skal løbe gennem armaturet, så der kan tjekkes for vandlækager (step 4).

OBS: Vandet vil i starten være koldt. Det tager ca. 12-15 min. for vandet at blive 
99° C varmt. Når vandet varmes op, kan der forekomme boblende/rislende 
lyde. Det er helt normalt.  
For montering af armaturet henviser vi til vejledningen, der fulgte med dit 
Insinkerator 3N1 sæt. 
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Udskiftning af NeoTank

MEDFØLGENDE DELE

Skruer
19 mm

1 2 3 4 5STEP 1
FORBEREDELSE

Træk stikket ud. Lad det kogende vand 
løbe til det er koldt.

Luk for ballofixerne (koldt og varmt vand).

Tanken skal placeres inden for 50 cm fra armaturet, så tilslutningsslangerne kan 
nå, og inden for 76 cm fra en stikkontakt, så ledningen kan nå.  

OBS: Ledning og tilslutningsslanger må ikke forlænges!

1 2 3 4 5STEP

AFMONTER TANK

Fjern indløbsslange. Fjern ud- og afløbsslange 
fra beslagene.

2

Løft den gamle tank af 
skruerne, der holder den.

Tøm tanken for vand.

Hæng den nye tank på skruerne 
på bagvæggen i vaskeskabet.

1 2 3 4 5STEP

MONTER & FORBIND TANK

3

Monter indløbsslangen.
Den giver et lille klik, når

den er på.

Monter ud- og afløbs-
slanger. De skal være 
trykket helt i bund. 

Indløb
(blå)

Udløb
(hvid)

Afløb
(klar)

Sørg for at slangerne er
trykket helt i bund. 

1 2 3 4 5STEP

FYLD TANK & TILSLUT STRØM

Hvis ingen lækager, sæt strøm til.Tjek for vandlækager.

Tænd for din kogende vandhane og
lad vandet løbe i 1-2 min. Skyl
rørene igennem ved at lade vandet 
(først alm. koldt/varmt så kogende
håndtag) løbe i mindst 4 min. hver. 

Åbn for ballofixerne 
(varmt og koldt vand)

4
:03

1 2 3 4 5STEP

TÆND & TEST TANKEN

Se om LED panelet blinker.
• Hvis lampen blinker 2 gange, 
 tag strømmen fra tanken og
 gentag step 4. 
• Hvis lampen blinker 3-4 gange, 
 kontakt din autoriserede
 installatør eller forhandler.

Fjern det beskyttende 
plastik og tryk på tænd.

5

Brug pilene op og ned til at
justere tankens temperatur.

Fjern det beskyttende
plastik og tryk på tæn

OBS: Vandet vil i starten være koldt. Det tager ca. 12-15 min. for vandet at blive 
99° C varmt. Når vandet varmes op, kan der forekomme boblende/rislende 
lyde. Det er helt normalt.  
For montering af armaturet henviser vi til vejledningen, der fulgte med dit 
Insinkerator 3N1 sæt. 

OBS: Der vil muligvis blive spildt en smule vand under afmonteringen af tanken. 
Hav et håndklæde klar til at tørre vandet op. 
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Her kan du notere følgende, som din egen huskeseddel: 
 

NeoTank varenummer __________________________________________
  
NeoTank serienummer ___________________________________________
 
 
Købsdato _____________________ 
 
 Forhandler _________________________________________________ 
  
Forhandlers telefonnr./mail ______________________________________________

 Installatør ____________________________________________________

Installatørs telefonnr./mail ______________________________________________

Husk altid at gemme din købskvittering. 
Du har ifølge Købeloven 2 års reklamationsret på dit produkt gældende fra købs- 
datoen. Kontakt din forhandler hvis du vil gøre brug af denne ret. 
Læs betingelser på www.ankøkken.dk/betingelser

andersen & nielsen as
Meterbuen 2-4
2740 Skovlunde
www.ankøkken.dk

Insinkerator NeoTank er CE-mærket, dvs. 
den er fremstillet i overensstemmelse 
med gældende EU-direktiver.

Noter

Importør:

IN-NEO002-11/19


