
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
 

ΦΙΛΤΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ

Η Proteas Filter σας ευχαριστεί για την αγορά του φίλτρου πλυντηρίου.

Παρακαλούμε ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης & λειτουργίας πριν την πρώτη 
χρήση.
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Είσοδος νερού δικτύου 
(3/4” θηλυκό πάσο)

Έξοδος νερού δικτύου 
(3/4” αρσενικό πάσο)

Καπάκι φίλτρου 
πλυντηρίου

O-ring (φλάτζα) 
στεγανοποίησης

Κέλυφος φίλτρου 
πλυντηρίου

Πολυφωσφατικοί 
κρύσταλλοι
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Το φίλτρο πλυντηρίου είναι κατάλληλο μόνο για χρήση με κρύο νερό. Οποιαδήποτε χρήση με 
ζεστό νερό μπορεί να προκαλέσει φθορά στην συσκευή και τυχόν διαρροές. 
Με τους πολυφωσφατικούς κρυστάλλους που περιέχει το φίλτρο πλυντηρίου, επιτυγχάνεται 
η αποφυγή συσσώρευσης αλάτων στο εσωτερικό του πλυντηρίου.
Επίσης, αποτρέπει τους λεκέδες επάνω στα πιάτα, ποτήρια και μαγειρικά σκεύη (αν η 
σύνδεση έχει γίνει σε πλυντήριο πιάτων). 
Αυξάνει τη διάρκεια ζωής των συσκευών και αυξάνει την αποτελεσματικότητα των 
απορρυπαντικών κατά 30%. 
Η αντικατάσταση του υλικού των πολυφωσφατικών κρυστάλλων, πραγματοποιείται όταν 
αυτοί λιώσουν. Έτσι, μόλις η στάθμη τους έχει μειωθεί αισθητά, τότε επαναγεμίζετε με το ίδιο 
υλικό. 

1. Γενικές οδηγίες

Παρακάτω ακολουθούν τα μέρη από τα οποία αποτελείται το φίλτρο πλυντηρίου.

2. Αποτελούμενα μέρη

Eικόνα 1



Παροχή νερού δικτύου (3/4” αρσενικό πάσο)

O-ring (φλάτζα) στεγανοποίησης

O-ring (φλάτζα) στεγανοποίησης

Λάστιχο παροχής νερού σε πλυντήριο 
(3/4” θηλυκό πάσο)

Φίλτρο πλυντηρίου
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 Ακολουθήστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες για την ορθή εγκατάστασή του. 
 1. Κρατήστε στα χέρια σας το φίλτρο πλυντηρίου και βεβαιωθείτε πως το καπάκι 
είναι επαρκώς βιδωμένο στο κέλυφος. 
 2. Κλείστε την παροχή νερού του πλυντηρίου σας. Αποσυνδέστε το λάστιχο 
τροφοδοσίας νερού του πλυντηρίου από την παροχή του νερού (βάνα). 
 3. Στην είσοδο του φίλτρου προσαρμόστε (επάνω μέρος του καπακιού) ένα 
διάφανο o-ring (φλάντζα) που θα βρείτε στην συσκευασία.
 4. Έπειτα βιδώστε το επάνω μέρος του φίλτρου στην παροχή νερού που 
τροφοδοτεί το πλυντήριό σας. Βιδώστε καλά με το χέρι έως ότου σφίξει αρκετά.
 5. Βεβαιωθείτε πως το λάστιχο τροφοδοσίας νερού διαθέτει στην εσοχή του o-ring 
(φλάντζα) για την ορθή στεγανοποίηση. 
 6. Εν συνεχεία, προσαρμόστε το λάστιχο τροφοδοσίας νερού (θηλυκό πάσο) στο 
κάτω μέρος του κορμού του φίλτρου (αρσενικό πάσο). Βιδώστε καλά έως ότου σφίξει αρκετά.
 7. Ανοίξτε προσεκτικά την παροχή νερού και παρατηρήστε για τυχόν διαρροές. 
 8. Έχετε ολοκληρώσει την εγκατάσταση του φίλτρου πλυντηρίου.
*Για όλα τα παραπάνω βήματα βλέπε εικόνα 2. 

3. Οδηγίες εγκατάστασης

Eικόνα 2

Για την αντικατάσταση των πολυφωσφατικών κρυστάλλων όταν αυτοί λιώσουν η διαδικασία 
επαγεμίσματός τους είναι αρκετά εύκολη.
Αρχικά, κλείνετε την παροχή του νερού. Εν συνεχεία, ξεβιδώνετε το κέλυφος από το καπάκι 
του φίλτρου και αδειάζετε τα λίγα κρυσταλλάκια που θα έχουν απομείνει στο εσωτερικό του. 
Επαναγεμίζετε με πολυφωσφατικούς κρυστάλλους έως την κορυφή (αφήστε ένα περιθώριο 
1-2 εκατοστών) και βιδώστε ξανά το κέλυφος στο καπάκι του φίλτρου. Τέλος, ανοίξτε την 
παροχή του νερού. 

4. Βασικές Οδηγίες



Εγγύηση 2 ετών

Σφραγίδα Συνεργάτη

4

.....................................................

ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Δεν υπάρχει ροή νερού προς 
την είσοδο του φίλτρου

Κλειστή η βάνα παροχής νερού Ανοίξτε την βάνα παροχής 
νερού

Δεν υπάρχει ροή νερού από την 
έξοδο του φίλτρου

Κλειστή η βάνα παροχής νερού Ανοίξτε την βάνα παροχής 
νερού

Αιωρούμενα σωματίδια έχουν 
εισέλθει στο εσωτερικό του 
φίλτρου

Αντικαταστήστε με νέα 
ποσότητα πολυφωσφατικών 
κρυστάλλων

Αρκετή ποσότητα 
πολυφωσφατικών κρυστάλλων 
εμποδίζει την ροή του νερού

Αδειάστε περίπου 10% από 
το υλικό που περιέχεται στο 
κέλυφος του φίλτρου

Διαρροή από το επάνω μέρος 
του φίλτρου στην είσοδο του 
νερού

Δεν έχει βιδωθεί ορθά το επάνω 
μέρος (καπάκι – είσοδος του 
φίλτρου) στην βάνα παροχής 
νερού

Ξεβιδώστε προσεκτικά και 
βιδώστε εκ νέου ορθά

Το o-ring (φλάντζα) που υπάρχει 
στην εσοχή της εισόδου του 
φίλτρο (καπάκι) έχει φθαρεί και 
δεν στεγανοποιεί επαρκώς

Αντικαταστήστε το o-ring με νέο 
αν είναι φθαρμένο ή προσθέστε 
και δεύτερο o-ring

Διαρροή από την ένωση του 
επάνω μέρους (καπάκι) του 
φίλτρου με το κάτω μέρος 
(κέλυφος)

Το κέλυφος δεν είναι βιδωμένο 
επαρκώς στο επάνω μέρος 
(καπάκι) του φίλτρου

Ξεβιδώστε και βιδώστε 
επαρκώς έως ότου σταματήσει 
η διαρροή

Το o-ring που υπάρχει 
περιμετρικά του κελύφους του 
φίλτρου (θα το αντικρίσετε 
εφόσον ξεβιδώσετε το κέλυφος 
από το καπάκι), έχει φθαρεί και 
δεν στεγανοποιεί πλήρως

Αντικαταστήστε το o-ring με νέο

Διαρροή από την έξοδο του 
φίλτρου

Το λάστιχο που οδηγεί το 
νερό στο πλυντήριο δεν είναι 
βιδωμένο επαρκώς

Ξεβιδώστε και βιδώστε 
επαρκώς έως ότου σταματήσει 
η διαρροή

5. Πιθανές Δυσλειτουργίες


