
 

 

 

 

Το “Super Mike”αποτελεί ένα φίλτρο για την μπαταρία της κουζίνας, 

πρακτικό και οικονομικό, προοριζόμενο ώστε να φιλτράρει νερό σε 

θερμοκρασία δωματίου, απαλλάσσοντάς το από ακαθαρσίες και ρύπους. 

Φιλτράρει επιπλέουσες στο νερό ουσίες όπως άμμος, σκουριά και άλλου 

είδους οργανικές ουσίες. Εξαλείφει τις μυρωδιές, τις γεύσεις και ειδικά 

αυτή του χλωρίου, χωρίς να τροποποιεί τη χημική σύσταση του νερού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

α) Αφαιρέστε το ακροφύσιο της βρύσης σας (1), 

κατόπιν βιδώστε και σφίξτε τη συσκευή του φίλτρου 

στην βρύση, αφού ελέγξετε ότι η ροδέλα σύνδεσης β) 

Σε περίπτωση που η βρύση σας χρειάζεται 

διαφορετικό αντάπτορα, προσαρμόστε πάνω στη 

βρύση τη ροδέλα που εμπεριέχεται και έπειτα 

προσαρμόστε τον αντάπτορα (2) και τη συσκευή του 

φίλτρου στη βρύση. Ο αντάπτορας ‘Universal” μπορεί να προσαρμοστεί σε 

ειδικούς τύπους μπαταριών (3), με την περίσφιξή του στο άκρο της βρύσης 

γ) αφήστε την ροή του νερού ελεύθερη, σε μέση πίεση, για μερικά λεπτά, 

ώστε να πραγματοποιηθεί η πρώτη πλύση του φίλτρου από κατάλοιπα 

ενεργού άνθρακα (ο οποίος είναι μη τοξικός και ασφαλής προς πιθανή 

κατανάλωση), έως ότου το νερό που εξέρχεται από τη συσκευή είναι πλέον 

απόλυτα διαυγές. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ 

Εκμεταλλευτείτε τη λειτουργία του φίλτρου γυρνώντας τον διακόπτη στο 

άκρο δίπλα στην έξοδο του μη φιλτραρισμένου νερού. Χρησιμοποιείστε 

μόνο κρύο νερό καθ’ όσο ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση φίλτρανσης 

(εικόνα Α). Η ροή ζεστού νερού μέσα από το φίλτρο ενδέχεται να 

καταστρέψει τη σύσταση του περιεχόμενου του φίλτρου. Ζεστό νερό μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί μονάχα όσο ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση 

λειτουργίας ροής μη φιλτραρισμένου νερού (εικόνα Β), ώστε το νερό να μη 

διέρχεται από το φίλτρο. 



ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ 

Το προσδόκιμο καλής λειτουργίας του φίλτρου ορίζεται στους 3 έως 5 

μήνες και εξαρτάται από την ποιότητα του νερού προς φίλτρανση. 

Ξεβιδώστε και αφαιρέστε το διαφανές κάλυμμα της συσκευής, ώστε να 

αποκαλυφθεί το φίλτρο. Αφαιρέστε το φίλτρο τραβώντας το προς τα 

επάνω, τοποθετήστε το νέο φίλτρο, πιέζοντας ελαφρά στην ίδια θέση και 

κατόπιν τοποθετήστε και βιδώστε το διαφανές κάλυμμα επάνω στη 

συσκευή και σφίξτε να παραμείνει σταθερό στη θέση του. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Κατά την πρώτη εγκατάσταση της νέας σας συσκευής φίλτρανσης, θέστε 

την ένδειξη του μήνα σε εκείνον που προορίζεται η προγραμματισμένη 

αλλαγή του φίλτρου. Εάν δε σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το φίλτρο για 

διάστημα 3 ημερών ή μεγαλύτερο, αφαιρέστε το φίλτρο από τη συσκευή 

και τοποθετήστε το στην κατάψυξη ώστε να διατηρήσετε την ποιότητα του 

φίλτρου, διαφορετικά αντικαταστήστε το. Το προσδόκιμο καλής 

λειτουργίας του φίλτρου εξαρτάται από την ποσότητα και την ποιότητα του 

νερού που διαπερνά το φίλτρο, συνεπώς, ενδέχεται να προσαρμόσετε την 

προγραμματισμένη αλλαγή του φίλτρου, ανάλογα με τις προσωπικές σας 

ανάγκες. Κρίνεται απαραίτητη η αλλαγή του φίλτρου όταν διαπιστωθεί 

δυσάρεστη γεύση/οσμή ή προκύψει ξαφνική πτώση πίεσης της εξόδου του 

φιλτραρισμένου νερού. 

 

 



ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαβάστε το υπόμνημα πληροφοριών λειτουργίας και συγκρίνετε τις δυνατότητες της συσκευής 

φίλτρανσης “Super Mike” με τις πραγματικές ανάγκες φίλτρανσης του νερού που καταναλώνετε. 

 

Ρυθμός ροής: 0,5 γρ/λεπτό Θερμοκρασία λειτουργίας: 2-38 οC 
Χωρητικότητα: 1000 λίτρα Δείκτης pH λειτουργίας: 6.5-9 pH 
Πίεση λειτουργίας: 1,7-8,6 bar Σύνολο ποσότητας διαλυτών 

ουσιών λειτουργίας: 
0 έως 500 mg/λίτρο 

 

H κατασκευάστρια εταιρία δηλώνει ότι τα παραπάνω δεδομένα προορίζονται να είναι ενδεικτικά και μη δεσμευτικά και 

απορρίπτει κάθε ευθύνη για τη μη σωστή χρήση της συσκευής. 

 

 

 


