
Αυτό το εγχειρίδιο ισχύει μόνο για το τρέχον προϊόν. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να ερμηνεύει 

και να τροποποιεί όλα τα περιεχόμενα του παρόντος εγχειριδίου.  Εάν έχετε οποιαδήποτε αναβαθμισμένο 

προϊόν, παρακαλώ χρησιμοποιείστε την τελευταία έκδοση, ευχαριστούμε για την αγορά του προϊόντος. 
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Μέτρα ασφαλείας 

 Παρακαλώ διαβάστε το παρακάτω εγχειρίδιο προσεκτικά πριν την εγκατάσταση και χρήση του 

φίλτρου. 

  Αυτό το σημάδι προσοχής δείχνει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να υπάρχουν σοβαρές 

συνέπειες. 

 Αφού διαβάσετε το παρών εγχειρίδιο παρακαλώ κρατήστε το ανά πάσα στιγμή που το 

χρειαστείτε. 

Το αναγραφόμενο σύμβολο σημαίνει: «Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε πλήρως τις οδηγίες». 

 Το αναγραφόμενο σύμβολο σημαίνει: «Απαγορεύεται». 

 Σημείωση 

Παρακαλώ χρησιμοποιείστε μια πηγή νερού η οποία πληρεί τα κριτήρια για την ποιότητα του 

πόσιμου νερού. 

 Αυτό το προϊόν μπορεί να αφαιρέσει υπολείμματα χλωρίου και την θολότητα που μπορεί να 

έχει το νερό. Το πόσιμο νερό αυτού του προϊόντος πρέπει να προσδιορίζεται ανάλογα με την 

ποιότητα του νερού της βρύσης. Διαφορετικά μπορεί να είναι επιζήμιο για την υγεία σας.  

Πώς να χρησιμοποιήσετε σωστά το φίλτρο νερού; 
 Πριν την καθημερινή χρήση αφήστε το νερό να τρέξει για 10 δευτερόλεπτα πριν την χρήση 

του! 

 Εάν δεν χρησιμοποιηθεί για περισσότερο από δύο ημέρες αφήστε το νερό να τρέξει για 60 

δευτερόλεπτα και μετά μπορείτε να το ξανά χρησιμοποιήσετε. 

 Να διατηρείτε την έξοδο του “καθαρού νερού” καθαρή. 

 Το διεξαγόμενο νερό πρέπει να καταναλωθεί το συντομότερο δυνατόν. 

 Η διάρκεια ζωής του κάθε φίλτρου εξαρτάται από την χρήση του, την ποιότητα του νερού και 

την εναλλαγή της πίεσης του νερού. 

 Εάν δεν το χρησιμοποιείτε για περισσότερο από δύο εβδομάδες πρέπει να γίνει αλλαγή του 

ανταλλακτικού φίλτρου. 

 



 Πώς να αποφύγετε διαρροές νερού και ατυχήματα; 
 Μην χρησιμοποιείτε σαπούνι, απορρυπαντικά, αλκοόλ κλπ κατά τη διάρκεια της συντήρησης. 

Διαφορετικά μπορεί να προκαλέσετε σπάσιμο, γρατζουνιές, αποχρωματισμό, παραμόρφωση. 

 Μην έχετε ανοιχτή τη βρύση ενώ αντικαθιστάτε το ανταλλακτικό φίλτρο. 

  Μην αφαιρείτε το φίλτρο κατά την διάρκεια της φίλτρανσης. Διαφορετικά θα προκαλέσει 

ζημιά και διαρροή. 

 Προσοχή το πόσιμο νερό να μην ξεπερνάει τους 35°C. Διαφορετικά μπορεί να μειώσει τη 

λειτουργία του ενεργού άνθρακα με αποτέλεσμα βλάβης. 

 Προσοχή το ακατέργαστο νερό να μην ξεπερνάει τους 50°C. Διαφορετικά θα προκαλέσει 

παραμόρφωση και βλάβη. 

 Μην συνδέετε την παροχή νερού με άλλα σκεύη. Διαφορετικά θα προκληθεί δυσλειτουργία 

και βλάβη. 

 Μην αφήσετε το φίλτρο να παγώσει. Διαφορετικά θα προκληθεί βλάβη. 

 Όταν η πίεση του νερού είναι υψηλή θα πρέπει να το χαμηλώσετε από τη λαβή της βρύσης 

σας. Διαφορετικά μπορεί να αυξήσει το βάρος της βρύσης και την εγκατάσταση των 

περικοχλίων με αποτέλεσμα την βλάβη. 

 Μην πλησιάζεται συσκευές υψηλής θερμοκρασίας κατά τη χρήση. Διαφορετικά μπορεί να 

αποχρωματιστεί, παραμορφωθεί ή ακόμα και να υποστεί βλάβη από τη θερμότητα. 

Ποιες βρύσες δεν πληρούν την εγκατάσταση αυτού του φίλτρου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η διάμετρος της βαλβίδας 

εξαγωγής είναι πάνω από 24mm 

Με διαφορετικό στόμιο και 

μεγαλύτερο από 24mm 

 

Η διάμετρος της βαλβίδας 

εξαγωγής είναι πάνω από 15mm 

 

Η βρύση έχει αισθητήρα 

 

Η βρύση είναι ήδη εξοπλισμένη 

με μια συσκευή εκκένωσης 

24mm 

 

Η βαλβίδα διαρροής έχει 

ανώμαλες επιφάνειες 

 



Ονομασία εξαρτημάτων 

 

Εγκαταστήστε 
το κλειδί 

Μ24 
εξωτερική 
τοποθεσία 
στομίου  

Μ22 εξωτερική 
τοποθεσία 
στομίου 

 

Μ24 εσωτερική 
τοποθεσία 
στομίου 

 

Μ22 εσωτερική 
τοποθεσία 
στομίου 

 

Συμβατό με 
όλα 

 

 

Τρόπος εγκατάστασης και οδηγίες 

Αρχικά καθορίζουμε τον τύπο της βρύσης που χρησιμοποιείτε και στη συνέχεια ακολουθείτε ανάλογα με 

την βρύση σας τους ανάλογους μεθόδους εγκατάστασης και την χρήση των αντίστοιχων εξαρτημάτων 

εγκατάστασης. (Κρατήστε τα αχρησιμοποίητα εξαρτήματά σας έτσι ώστε να μπορείτε να τα 

χρησιμοποιήσετε σε άλλου τύπου βρύσες). 

Βήμα εγκατάστασης 1ο:  

 

 



 

 

 



 

 

 

 



Εσφαλμένος χειρισμός 

Πρόβλημα Πιθανές αιτίες Τί να κάνετε 

Διαρροή συνδέσμων βρύσης 

Έχει εγκατασταθεί επιτυχώς η 
βρύση 

Επιβεβαιώστε ότι η 
εγκατάσταση έχει γίνει σωστά 

Εάν ο σύνδεσμος είναι σωστά 
εγκατεστημένος στην βρύση 

Ο σύνδεσμος είναι σωστά 
τοποθετημένος στη βρύση 

Είναι σπασμένη η βρύση στο 
μπροστινό μέρος  

Επισκευάστε ή αντικαταστήστε 
τη βρύση 

Εάν το στόμιο είναι σπασμένο 
ή ραγισμένο 

Χρησιμοποιήστε ταινία για να 
κλείσετε τη διαρροή 

Μείωση της ροής νερού Εάν η συσκευή είναι 
μπλοκαρισμένη 

Καθαρίστε με μία 
οδοντόβουρτσα ή άλλα 

εργαλεία 

Εάν το φίλτρο είναι 
μπλοκαρισμένο 

Καθαρίστε ή αντικαταστήστε 
το φίλτρο 

Μυρωδιά στο νερό Το φίλτρο δεν έχει καθαριστεί 
για αρκετό διάστημα ή δεν 

έχει αντικατασταθεί 

Καθαρίστε ή αντικαταστήστε 
το φίλτρο 

 

Εάν οι παραπάνω οδηγίες δε λύσουν το πρόβλημα παρακαλώ καλέστε στην AQUABLU-2310836270 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Αριθμός μοντέλου KM-LT-H / KM-LT-P 

Κατάσταση λειτουργίας Δίκτυο ύδρευσης πόλης 

Πίεση νερού σε λειτουργία 0.15-0.35 M Pa 

Ροή φιλτραρισμένου νερού 1 L / Min 

Θερμοκρασία 1-38 C 

Σύνολο φιλτραρισμένου νερού 60L 

 Φίλτρο αντικατάστασης Κεραμικό και σύσταση άνθρακα (LT-CTO- , LT-CMC-, LT-UFCF- 

Πιστοποίηση Μέλος του Water Quality ASSOCIATION 

 

Σημείωση: Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση από τον 

κατασκευαστή. 

Καθημερινή συντήρηση των ανταλλακτικών φίλτρων 

- Καθαρισμός των ανταλλακτικού φίλτρου 

Το ανταλλακτικό φίλτρο έχει γίνει από τη σύσταση κεραμικού και μεμβράνης άνθρακα . Με ένα 

γυαλόχαρτο ή με μία βούρτσα καθαρίστε την επιφάνεια του φίλτρου.  

- Αντικατάσταση του ανταλλακτικού φίλτρου 

Η διάρκεια ζωής των φίλτρων εξαρτάται από την ποιότητα νερού που εισέρχεται. Παρόλα αυτά η 

προτεινόμενη διάρκεια από τον κατασκευαστή είναι στους 5 ή 6 μήνες χρήσης. Σε περίπτωση μη χρήσης 

του φίλτρου για πάνω από 15 ημέρες προτείνεται η αντικατάσταση του φίλτρου. 

 


