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Εισαγωγή και περιεχόμενα
Επραξηζηνύκε πνπ πξνηηκήζαηε έλα πξντόλ ηεο
Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για το ενδιαφέρον σας προς τα προϊόντα μας.
Η αγνξά ηνπ θίιηξνπ λεξνύ Μ1 ήηαλ κία θαιή επηινγή:
Η εηαηξεία καο πξαγκαηνπνηεί ζπλερείο βειηηώζεηο ζε όια ηα πξντόληα ηεο.
Φξεζηκνπνηεί πςειήο πνηόηεηνο πιηθά, ελώ εζηηάδεη ζηελ άςνγε ιεηηνπξγία θαη ην
ζύγρξνλν ζρεδηαζκό θάζε πξντόληνο.
Όια ηα κέξε ηνπ θίιηξνπ λεξνύ Μ1 είλαη πιήξσο πηζηνπνηεκέλα (WQA , NSF , CE
θιπ). Η θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία ειέγρεη θάζε βήκα ηεο παξαγσγήο γηα λα
εμαζθαιίζεη ηελ πςειή πνηόηεηα ησλ πξντόλησλ ηεο.
Περιεχόμενα και σημειώσεις:
Απηό ην εγρεηξίδην πεξηέρεη νδεγίεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ νηθηαθνύ θίιηξνπ λεξνύ
ηξηώλ ζηαδίσλ Μ1 . Πξνηνύ μεθηλήζεηε, ειέγμηε όια ηα εμαξηήκαηα γηα ηπρόλ θζνξέο. Η εηαηξεία καο
δελ αλαιακβάλεη θακία επζύλε γηα ηπρόλ δεκηέο πνπ ζα πξνθιεζνύλ ζην πξντόλ από ηελ παξάδνζή
ηνπ θαη κεηά. Σηελ πεξίπησζε πνπ αληηκεησπίζεηε θάπνην πξόβιεκα κε ηελ εγθαηάζηαζε ή ηε
ρξήζε ηνπ Μ1, επηθνηλσλήζηε καδί καο.

Περιεχόμενα


Τν θίιηξν λεξνύ Μ1 :

ζελίδα 2



Εγθαηάζηαζε :

ζελίδα 3



Φξήζε:

ζελίδα 4



Σπληήξεζε :

ζελίδα 5

Για οποιαδήποηε απορία μπορείηε να επικοινωνήζεηε μαζί μας ζηην ηλεκηρονική διεύθσνζη: Info@waterwaves.gr
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To M1

Τν Μ1 είλαη έλα πιήξεο ζύζηεκα θίιηξαλζεο λεξνύ νηθηαθήο ρξήζεο γηα ηνπνζέηεζε πάλσ ζηνλ πάγθν ηεο
θνπδίλαο. Υδξνδνηείηαη απεπζείαο από ηελ νηθηαθή βξύζε , κέζσ εηδηθνύ αληάπηνξα πνπ πξνζαξκόδεηαη εύθνια
ζηηο πεξηζζόηεξεο νηθηαθέο κπαηαξίεο θνπδίλαο. Η εγθαηάζηαζε θαη απεγθαηάζηαζε ηνπ θίιηξνπ είλαη πνιύ απιή ,
θαζηζηώληαο ην Μ1 κηα θνξεηή ιύζε θίιηξαλζεο λεξνύ.
Τν ζύζηεκα απνηειείηαη :
Σύλδεζκν παξνρήο λεξνύ πξνο ην θίιηξν (βι. ελόηεηα Εγθαηάζηαζεο , ζει 3)
Φίιηξν Σπκπαγνύο ελεξγνύ άλζξαθα KX MATRIKX CTO/2 (made in USA - NSF approved) πνπ
πξνζθέξεη αθαίξεζε ηνπ ρισξίνπ ,νξγαληθώλ ξππαληώλ, θπηνθαξκάθσλ , παζνγόλσλ ρεκηθώλ νπζηώλ
θαη δπζάξεζηεο νζκήο θαη γεύζεο από ην λεξό βξύζεο γηα έσο θαη 22.000 ιίηξα λεξνύ. Η εηδηθή
θαηαζθεπή ηνπ θίιηξνπ ΚΧ ΜΑΤRΙΚΧ CTO/2 πξνζθέξεη επηπξόζζεηα απνηειεζκαηηθή απνκάθξπλζε
ζηεξεώλ ζσκαηηδίσλ (ρώκα/άκκν/ζθνπξηά) έσο θαη 5 micron.
Βξύζε εμαγσγήο ηνπ θηιηξαξηζκέλνπ λεξνύ ελζσκαησκέλε ζην ζώκα ηνπ Μ1
Κιεηδί ζύζθημεο ησλ θαλίζηξσλ ηνπ θίιηξνπ
Τν θίιηξν λεξνύ Μ1 είλαη ζρεδηαζκέλν γηα ρξήζε ζε δεκόζηα δίθηπα ύδξεπζεο . Να
κελ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε θίιηξαλζε λεξνύ άγλσζηεο πνηόηεηαο ην νπνίν δελ έρεη ππνζηεί επαξθή
κηθξνβηαθό έιεγρν.
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Εγκατάσταση του Μ1
Η εγθαηάζηαζε ηνπ Μ1 είλαη πνιύ απιή θαη δελ απαηηείηαη ε ζπλδξνκή επαγγεικαηία πδξαπιηθνύ.
1.

Απνζπλδένπκε ην κηθξό θίιηξν θαηαθξάηεζεο ζσκαηηδίσλ πνπ ππάξρεη εγθαηεζηεκέλν ζηελ εμαγσγή ζρεδόλ θάζε
βξύζεο θνπδίλαο ηνπ εκπνξίνπ (ζρήκα 1)

2.

Πξνζαξκόδνπκε ην Σύλδεζκν παξνρήο λεξνύ πξνο ην θίιηξν Μ2 πνπ ππάξρεη ζηε ζπζθεπαζία ηνπ θίιηξνπ (ζρήκα 2)


Γηα βξύζε θνπδίλαο κε εμαγσγή κεγαιύηεξεο δηαηνκήο , ρξεζηκνπνηνύκε θαη ηνλ παξερόκελν αληάπηνξα (ζρήκα 3)

3.

Αθαηξνύκε ηα πιαζηηθά θηικ ζπζθεπαζίαο από ηα πξνθίιηξα θαη ηα εγθαζηζηνύκε κέζα ζηα αληίζηνηρα θάληζηξα ,
πξνζέρνληαο λα ηνπνζεηεζνύλ κε ηελ ίδηα θνξά όπσο παξειήθζεζαλ ζηε ζπζθεπαζία. Μεξηκλνύκε λα εθαξκόζνπλ
ζσζηά κέζα ζηα θάληζηξα.

4.

Σθίγγνπκε ηα θάληζηξα κε ην παξερόκελν θιεηδί ζύζθημεο ησλ θαλίζηξσλ

o

H εγθαηάζηαζε ηνπ Μ1 πξέπεη λα γίλεη ζε ζηαζεξό κέξνο πξνζηαηεπκέλν από
ηνλ ήιην

o

Σε πεξίπησζε ακθηβνιίαο αλαθνξηθά κε ηε δπλαηόηεηα ζύλδεζεο ηνπ θίιηξνπ
Μ1 ζηελ νηθηαθή ζαο βξύζε ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε απνξία ζρεηηθά κε ηελ
εγθαηάζηαζή ηνπ, παξαθαινύκε επηθνηλσλήζηε καδί καο.
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Χρήση του Μ1
Ο καύξνο δηαθόπηεο πάλσ ζην Σύλδεζκν παξνρήο λεξνύ ηνπ θίιηξνπ Μ1 καο επηηξέπεη λα νδεγνύκε ην λεξό ηνπ δηθηύνπ είηε ζηε
βξύζε ηεο θνπδίλαο (πρ γηα ην πιύζηκν ησλ πηάησλ) ή ζην θίιηξν Μ1 γηα επεμεξγαζία.


Εθθηλνύκε ηελ παξνρή θρύοσ λεξνύ ηεο νηθηαθήο βξύζεο κε ην καύξν δηαθόπηε ηνπ Σπλδέζκνπ παξνρήο
λεξνπ πξνο ην Μ1 ζε θιεηζηή ζέζε (=πδξνδόηεζε θίιηξνπ Μ1)



Ειέγρνπκε ην ζύζηεκα γηα πηζαλέο δηαξξνέο. Αλ δηαπηζησζεί δηαξξνή εληνπίδνπκε ην αθξηβέο ζεκείν
πνπ ζπκβαίλεη θαη ζθίγγνπκε επαξθώο.



Σηελ πξώηε ιεηηνπξγία κεηα ηελ εγθαηάζηαζε είλαη ζεκαληηθό λα αθήζνπκε ην Μ1 λα ιεηηνπξγήζεη γηα 10
ιεπηά, ρσξίο λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην παξαγόκελν λεξό , ώζηε λα μεπιπζνύλ ηα θαηλνύξγηα πξνθίιηξα .
Τν ίδην ηζρύεη θαη ζε θάζε αιιαγή πξνθίιηξσλ ζηα πιαίζηα ζπληήξεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο



Απν ηελ έμνδν ηεο βξύζεο ηνπ Μ1, ζπιιέγνπκε ην θηιηξαξηζκέλν λεξό. Εθόζνλ επηζπκνύκε λα
ρξεζηκνπνηήζνπκε αθηιηξάξηζην λεξό από ηελ βξύζε ηεο θνπδίλαο καο , απιά αλνίγνπκε ην καύξν
δηαθόπηε ηνπ Σπλδέζκνπ παξνρήο λεξνπ .

o

Να μεν τρεζημοποηείηαη δεζηό νερό (άνω ηων 40 βαζμών C°) γηα ηεν
σδροδόηεζε ηοσ Μ1

o

Να απνθεύγεηαη ε παξνρή λεξνύ πξνο ην Μ1 κε πιήξε πίεζε δηθηύνπ. Η
βέιηηζηε θίιηξαλζε ηνπ λεξνύ εμαζθαιίδεηαη όηαλ ε κέζε παξνρή λεξνύ πξνο ην
Μ1 δελ μεπεξλά ηα 3,8 ιίηξα αλά ιεπηό
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Συντήρηση
Τα δηαζηήκαηα ζπληήξεζεο ηνπ Μ1 εμαξηώληαη απν ηελ πνηόηεηα ηνπ λεξνύ δηθηύνπ ύδξεπζεο πξνο επεμεξγαζία ,
θαζώο θαη απν ηελ πξαγκαηηθή παξαγσγή θαζαξνύ λεξνύ ζε ιίηξα.
Η εηαηξεία καο πξνηείλεη ην αθόινπζν πξόγξακκα αληηθαηάζηαζεο πξνθίιηξσλ ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε δηαξθήο
παξαγσγή θαζαξνύ λεξνύ :

Φίιηξν ζπκπαγνύο ελεξγνύ άλζξαθα ΚΧ Μatrikx

Άνα 6 μήνες

Παρατηρήσεις :



Σε θάζε αιιαγή πξνθίιηξσλ, ζπλίζηαηαη ν ζρνιαζηηθόο θαζαξηζκόο ησλ πιαζηηθώλ θαλίζηξσλ ηνπ
Μ1 κε λεξό θαη ζαπνύλη.

