
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 



 

Οδηγίες Χρήσης Προστασίας 
 

Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την αγορά σας! 

Να είστε σίγουροι ότι κάνατε μία σωστή επιλογή για την αγορά του φίλτρου που επεξεργάζεται το νερό  

που πίνετε εσείς και η οικογένειά σας! 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ!!!! Το σύστημα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται με βιολογικά μολυσμένο νερό ή νερό 
άγνωστης προέλευσης. 

Το προϊόν μπορεί να εγκατασταθεί μόνο από εκπαιδευμένους επαγγελματίες. Μπορούν να 
χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια ανταλλακτικά, φίλτρα και αξεσουάρ φτιαγμένα από τον κατασκευαστή. 

Η συμμόρφωση με τις ακόλουθες οδηγίες εξασφαλίζει: 
- Τη λειτουργία του προϊόντος χωρίς προβλήματα, 
- την εγγύηση του κατασκευαστή. 
Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες που ακολουθούν θα οδηγήσει σε απώλεια της εγγύησης. 
1) Το σύστημα είναι σχεδιασμένο για το φιλτράρισμα του πόσιμου νερού μόνο. 
2) Θυμηθείτε να αφαιρέσετε τυχόν ζελατίνες προστασίας από τα προϊόντα που εσωκλείονται στην  
συσκευασία. 

-Θερμοκρασία εισόδου του νερού: +2oC έως +40 oC 
-Πίεση παροχής νερού: 3,5 bar - 8,6 bar 
-Προσαρμογέας τροφοδοσίας νερού: 1/2'' 
-Έξοδος από το σωληνάκι: 1/4'' 
Διαστάσεις (ύψος x πλάτος x βάθος):    Stellar Double:   28 x 20 x 13 εκ.                               
                       Stellar Single:   28 x 11 x 10 εκ. 
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΉ ΣΗΜΕΊΩΣΗ! Το σύστημα πρέπει να μην χρησιμοποιείται σε περίπτωση απότομων αλλαγών 
της πίεσης του νερού που προκαλείται από την τοπική εταιρεία ύδρευσης. Για την βέλτιστη λειτουργία 
του συστήματος θα πρέπει να εγκαθίσταται ένας ρυθμιστής πίεσης στην είσοδο της παροχής νερού του 
συστήματος. Η βέλτιστη πίεση για την απόδοση του συστήματος είναι 3,5 bar άρα και ο ρυθμιστής 
πίεσης θα πρέπει επίσης να ρυθμιστεί σε αυτή την παράμετρο. Η παράλειψη να εγκαταστήσετε το 
ρυθμιστή πίεσης θα οδηγήσει σε απώλεια της εγγύησης. Ο ρυθμιστής μπορεί να αγοραστεί ξεχωριστά. 
 

-ένα φυσίγγιο SILVER διατομής 0,3 μm 
-ένα φυσίγγιο GREEN διατομής 5 μm                                    (για τις εκδόσεις 01-500-100 και 01-500-101) 
-μία βρύση μίας εξόδου με βάση, φλάντζα και παξιμάδι  (για τις εκδόσεις 01-500-100 και 01-500-102) 
-μία διπλή κεφαλή φυσιγγίων                                                 (για τις εκδόσεις 01-500-100 και 01-500-101) 
-μία μονή κεφαλή φυσιγγίου                                                   (για την έκδοση 01-500-102) 
-ένα σωληνάκι 1,5 μέτρου 
-ένας διακλαδωτής 03-400-100 
-ένα σπιράλ 50εκ. με βίδωμα 1/2'' 

1. Γενικές πληροφορίες 

2. Τεχνικές προδιαγραφές 

3. Περιλαμβάνονται στη συσκευασία 
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-ένα βανάκι 03-400-101 
-ένα νίπελ 1/2''×1/2''×1/4'' 
-τέσσερα (4) ρακόρ σύνδεσης                                                 (έκδοση 01-500-100 & 01-500-101) 
-δύο (2) ρακόρ σύνδεσης                                                         (έκδοση 01-500-102) 
-1 εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης 
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΉ ΣΗΜΕΊΩΣΗ! O κατασκευαστής/προμηθευτής δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν ζημιές που 
προκύπτουν από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση του συστήματος. Η εγκατάσταση του συστήματος 
πρέπει να γίνεται βάση των ανωτέρω τεχνικών προδιαγραφών. 

 
Οδηγίες εγκατάστασης 
STELLAR KIT DOUBLE ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ 
 
Στην περίπτωση όπου δεν υπάρχει βρυσάκι εφαρμόζετε παρόμοια 
διαδικασία με την βρύση όπου θα συνδεθεί το φίλτρο. 
 
 
 

1 
Τοποθετούμε νοητά τα φίλτρα και την 
βρύση στο χώρο  πριν αρχίσουμε την 
εγκατάσταση για να υπολογίσουμε το 
σωληνάκι που θα μας χρειαστεί για την 
είσοδο νερού πριν τα φίλτρα και για την 
έξοδο μετά την κεφαλή για το βρυσάκι 

2 
Κάτω από τον νεροχύτη: 
Κλείνουμε  την βάνα του 
κρύου της κυρίως 
βρύσης μας και 
ξεβιδώνουμε το σπιράλ.  
 

3 

Βιδώνουμε πάνω στη 
βάνα της βρύσης  τον 
διακλαδωτή 03-400-
100 και τοποθετούμε 
τεφλόν όπου 
χρειάζεται για τυχόν 
διαρροές.  

 

4 

Βιδώνουμε επάνω στον 
διακλαδωτή το βανάκι 03-
400-101. Στην άλλη 
πλευρά του διακλαδωτή  
ξαναβιδώνουμε το σπιραλ 
και τοποθετούμε τεφλόν 
όπου χρειάζεται για τυχόν 

διαρροές.  

5 
Τοποθετούμε την μία 
άκρη από το σωληνάκι 
1/4'' στο βανάκι 03-
400-101. 
 6 

Στερεώνουμε την διπλή 
κεφαλή των φίλτρων στο  
σημείο επιλογής μας 
κάτω από τον πάγκο. Το 
ύψος της τοποθέτησης 
δεν επηρεάζει την 
απόδοση των φίλτρων. 

7 

Αφαιρούμε το καπάκι 
από το φίλτρο Green. 
Θα ακουστεί ένας 
χαρακτηριστικός ήχος 
"κλικ". 8 

 
Τοποθετούμε το φίλτρο 
κάτω από την κεφαλή 
του και το βιδώνουμε 
δεξιόστροφα  ένα 
τέταρτο (1/4)  της 
στροφής  έως να 

κουμπώσει. 
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9 
Αφαιρούμε το καπάκι 
από το φίλτρο Silver. 
Θα ακουστεί ένας 
χαρακτηριστικός ήχος 
"κλικ". 10 

Τοποθετούμε το φίλτρο 
κάτω από την κεφαλή 
του και το βιδώνουμε 
δεξιόστροφα ένα 
τέταρτο (1/4)  της 
στροφής έως να 
κουμπώσει. 

11 
Μόλις κουμπώσουμε 
τα φίλτρα πρέπει να 
έχουμε αυτό το 
αποτέλεσμα. 12 

Η συνολική εικόνα του 
σετ μας είναι αυτή. 

13 

Τοποθετούμε  το 
σωληνάκι νερού ¼ από 
πολυαμίδιο 03-321-106 
από την μία πλευρά στο 
μπλε βανάκι και από 
την άλλη στην είσοδο 
της κεφαλής (βελάκι 

κεφαλής από τα αριστερά). Kόβουμε το 
σωληνάκι στο επιθυμητό μήκος. 

14 

Τοποθετούμε το βρυσάκι 
πάνω στο πάγκο. Για την 
τοποθέτηση του 
απαιτείτε ένα τρυπάνι με 
πάχος  11χιλιοστά. Το 
είδος της αρίδας  
προσδιορίζεται από το 

υλικό της επιφάνειας του πάγκου  (π.χ 
μάρμαρο , μεταλλική κλπ) 

15 
Τοποθετούμε τη 
βρύση μας στην 
τρύπα που μόλις 
κάναμε. 16 

Βιδώνουμε το παξιμάδι 
της βρύσης από την 
κάτω πλευρά του 
πάγκου έως ότου σφίξει 
καλά. 

17 
Περνάμε το παξιμάδι 
στην μία άκρη από το 
σωληνάκι που μας 
έχει περισέψει. 18 

Στην άκρη του κάτω 
μέρους της βρύσης ( 
κάτω από τον πάγκο) 
τοποθετούμε το 
παξιμάδι. 

19 
Βιδώνουμε το 
παξιμάδι. 

20 
Χρησιμοποιούμε για να 
βιδώσουμε σωστά το 
παξιμάδι. 

21 

Σφίγγουμε καλά. 

22 

Η άλλη άκρη από το 
υπόλοιπο σωληνάκι  θα 
ενώσει την έξοδο της 
κεφαλής (βελάκι 
εξόδου κεφαλής από τα 
δεξιά) με το βρυσάκι 
που ήδη έχουμε βάλει.  

 

23 
Το Stellar kit είναι 
έτοιμο προς χρήση. 
 
 
 
 

24 
Για την καλύτερη λειτουργία του αφήστε τα 
φίλτρα να "τρέξουν" τα πρώτα 3 λίτρα νερού 
έτσι ώστε να καθαρίσει ο άνθρακας. 
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6 
Αφαιρούμε το καπάκι 
από το φίλτρο Silver. 
Θα ακουστεί ένας 
χαρακτηριστικός ήχος 
"κλικ". 

7 
Τοποθετούμε το φίλτρο 
κάτω από την κεφαλή του 
και το βιδώνουμε 
δεξιόστροφα ένα τέταρτο 
(1/4)  της στροφής έως να 
κουμπώσει. 

8 

Τοποθετούμε  το 
σωληνάκι νερού ¼ 
από πολυαμίδιο 03-
321-106 από την μία 
πλευρά στο μπλε 
βανάκι και από την 
άλλη στην είσοδο της 

κεφαλής (βελάκι κεφαλής από τα 
αριστερά). Kόβουμε το σωληνάκι στο 
επιθυμητό μήκος. 

9 

Η σύνδεση μεταξύ της 
βάνας και του φίλτρου 
πρέπει να είναι έτσι. 
Τοποθετούμε το βρυσάκι 
πάνω στο πάγκο. Για την 
τοποθέτηση του απαιτείτε 

ένα τρυπάνι με πάχος  11χιλιοστά. Το είδος 
της αρίδας  προσδιορίζεται από την ποιότητα 
της επιφάνειας του πάγκου  (π.χ μάρμαρο , 
μεταλλική κλπ)  

10 
Περνάμε το παξιμάδι 
στην άλλη άκρη από 
το σωληνάκι. 11 

Στην άκρη του κάτω 
μέρους της βρύσης ( κάτω 
από τον πάγκο) 
τοποθετούμε το παξιμάδι. 

12 
Βιδώνουμε το 
παξιμάδι. 

13 
Η άλλη άκρη από το 
υπόλοιπο σωληνάκι  θα 
ενώσει την έξοδο της 
κεφαλής (βελάκι εξόδου 
κεφαλής από τα δεξιά) με 
το βρυσάκι που ήδη 

έχουμε βάλει.  

14 
Το Stellar kit είναι 
έτοιμο προς χρήση. 
 
 
 
 

15 
Για την καλύτερη λειτουργία του αφήστε το 
φίλτρο να "τρέξει" τα πρώτα 3 λίτρα νερού 
έτσι ώστε να καθαρίσει ο άνθρακας. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Οδηγίες εγκατάστασης 
STELLAR KIT SINGLE ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ 
 
Ακολουθούμε τα παραπάνω βήματα έως το νούμερο 5. 
 
Στην περίπτωση όπου δεν υπάρχει βρυσάκι εφαρμόζετε παρόμοια 
διαδικασία με την βρύση όπου θα συνδεθεί το φίλτρο. 
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4. Προφυλάξεις ασφαλείας 
-Σε περιπτώσεις που τα φίλτρα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα σας 
συνιστούμε να προβείτε σε αντικατάστασή τους προς αποφυγή συσσώρευσης μικροβίων λόγω 
στασιμότητας του νερού μέσα στα φίλτρα. 
-Οι άνθρωποι που υποφέρουν από αδύναμο ανοσοποιητικό σύστημα συνιστάται να βράσουν το νερό της 
βρύσης πριν το χρησιμοποιήσουν και να το φιλτράρουν μόνο αφού έχει κρυώσει εντελώς. Άνθρωποι που 
πάσχουν από προβλήματα στα νεφρά είναι προτιμότερο να αναζητήσουν ιατρική συμβουλή πριν 
χρησιμοποιήσουν το σύστημα φίλτρου. 
 
 
-Για λόγους υγιεινής το φίλτρου περιέχει ένα ποσοστό αργύρου. Άνθρωποι που πάσχουν από αλλεργία 
στο ασήμι/άργυρο θα πρέπει να αναζητήσουν ιατρική συμβουλή πριν χρησιμοποιήσουν το σύστημα 
φίλτρου. 
-Κατά τη διάρκεια του φιλτραρίσματος υπάρχει περίπτωση να διαρρεύσει κάποια ποσότητα αργύρου στο 
πόσιμο νερό. Η διαδικασία αυτή είναι σύμφωνη με την Ευρωπαϊκή οδηγία 98/83/ΕΚ. 
-Ποτέ μην ανοίγετε το φίλτρο. 
-Το σύστημα φιλτραρίσματος έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για χρήση με κρύο πόσιμο νερό. Δεν πρέπει να 
χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό ή την απολύμανση μολυσμένου νερού. 
-Προτιμότερο είναι να χρησιμοποιείτε μόνο κρύο νερό (από 4 °C έως 15 °C). 
-Μην πλένετε το φίλτρο με σαπούνι ή απορρυπαντικό. Κρατήστε το φιλτραρισμένο νερό σε δροσερό μέρος 
και καταναλώστε το μέσα σε 48 ώρες.  
- Μην εκθέτετε το φίλτρο στο ηλιακό φως 
 
 

Αντικαταστήστε τα φίλτρα με το πέρας των προβλεπόμενων λίτρων: 
GREEN: 11.000 λίτρα και SILVER: 5.000 λίτρα ή περίπου μετά από ένα έτος λειτουργίας. 
Για να τοποθετήσετε το ανταλλακτικό φίλτρο απλά ξεβιδώστε το φίλτρο αριστερόστροφα ένα τέταρτο (1/4)  
της στροφής έως να ξεκουμπώσει. Στη θέση του παλιού φίλτρου βιδώστε δεξιόστροφα ένα τέταρτο (1/4)  
της στροφής έως να κουμπώσει. 
Να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια φίλτρα. Αν χρησιμοποιήσετε διαφορετικό φίλτρο η εγγύηση παύει να 
ισχύει. 
 
 
 
6. Εγγύηση 
Εγγύηση στα φίλτρα δε δίνεται καθότι είναι αναλώσιμα. Εάν πάραυτα διαπιστωθεί ελαττωματικό προϊόν 
γίνεται αντικατάσταση ΜΟΝΟ και εφόσον αποφασιστεί από τους τεχνικούς εγκαταστάτες της AQUABLU 
και δεν καταπατώνται οι όροι ασφαλείας των προϊόντων. 
Η βρύση, οι κεφαλές και τα υλικά σύνδεσης φέρουν εγγύηση 2 χρόνων από την ημερομηνία αγοράς 
(παρακαλείσθε να αποθηκεύσετε την απόδειξη αγοράς). 
Εάν, μετά την ημερομηνία αγοράς προκύψουν ζημιές ή ελαττώματα λόγω κατασκευής παρακαλούμε να 
επικοινωνήστε με την εταιρεία μας. 
Θα σας ζητηθεί το αντίγραφο της απόδειξης αγοράς. Όταν οι ζημίες της συσκευής και των εξαρτημάτων 
προκαλούνται από κακή χρήση η επισκευή τους δεν καλύπτεται από την εγγύηση. 
Όλα τα προϊόντα μας ανανεώνονται συνεχώς κι έτσι οι προδιαγραφές μπορούν να αλλάξουν χωρίς 
προειδοποίηση. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Αντικατάσταση φίλτρων 
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Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα.  
Εάν επιθυμείτε να πετάξετε τη συσκευή, τότε κάντε το με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Η συσκευή δεν 
πρέπει να καταλήξει στον κάδο οικιακών απορριμμάτων. Επικοινωνήστε με την τοπικές αρχές για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάληξη της συσκευής.  
 
Μέσα στα πλαίσια της εξέλιξης της εταιρίας μας για συνεχή ανάπτυξη, διατηρούμε το δικαίωμα για αλλαγή  
του προϊόντος και της συσκευασίας ανά πάσα στιγμή. 
 
 
 
8. Εξυπηρέτηση πελατών 
Για οποιαδήποτε απορία ή πρόβλημα παρακαλούμε μην διστάσετε να καλέσετε το τμήμα εξυπηρέτησης  
πελατών.  
τηλ. +30 2310937099, 2310836270      
     
www.e-aquablu.gr 
 
Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

7. Οδηγίες απόρριψης 
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