ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ EQ-300
Το EQ-300 απομακρύνει αποτελεσματικά τη χλωρίνη,την άσχημη γεύση και οσμή στο νερό που φτάνει στο σπίτι
σας και προέρχεται από κρατικό ή δημοτικό φορέα και το οποίο η αρμόδια υγειονομική αρχή έχει κρίνει
ασφαλές.Μπορείτε να είσαστε βέβαιοι ότι η οικογένειά σας ή οι πελάτες του εστιατορίου σας έχουν την υψηλότερη
ποιότητα νερού για να πίνουν, να μαγειρεύουν, να κάνουν μπάνιο και να καθαρίζουν.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Το EQ-300 πρέπει να εγκατασταθεί από αδειούχο υδραυλικό προκειμένου να ισχύσει η εγγύηση 1 έτους.

1)Πριν εγκαταστήσετε τη συσκευή διαβάστε προσεκτικά όλες τις προφυλάξεις και τις οδηγίες εγκατάστασης και
λειτουργίας.
2)Μην εγκαταστήσετε το φίλτρο όταν η πίεση του νερού είναι μεγαλύτερη από 100 psi(6.9 bar).H πίεση
λειτουργίας κυμαίνεται ανάμεσα στα 20 και στα 100 psi (1.4 bar -6.9 bar).
3)Eγκαθιστάτε τη συσκευή μόνο σε βρύση κρύου νερού.Η θερμοκρασία λειτουργίας είναι από 40 έως 100
βαθμούς Φαρενάιτ(4 έως 38 βαθμοί Κελσίου).Προστατέψτε τη συσκευή από τον πάγο.
4) Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή με το πλάι ή απευθείας στον ήλιο.
5) Για το σφράγισμα χρησιμοποιείτε ταινία Τεφλόν και όχι νήμα σωλήνων.
6) Η εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να συμφωνεί με τους
κρατικούς ή τοπικούς κανονισμούς.
7) Για να καθαρίσετε το εξωτερικό μέρος της συσκευής χρησιμοποιείτε
μόνο ζεστό νερό με σαπούνι.Ξεβγάλτε καλά με καθαρό νερό.Μην
χρησιμοποιείτε ποτέ στην εξωτερική επιφάνεια της συσκευής χημικά
καθαριστικά γιατί μπορεί να την καταστρέψουν.
10) Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση με νερό που δεν είναι
ασφαλές από πλευράς μικροβίων ή είναι άγνωστης ποιότητας - το νερό
πρέπει να απολυμαίνεται ικανοποιητικά πριν την
είσοδο ή μετά την έξοδο από τη μονάδα φίλτρου.
11) Το λάστιχο παράκαμψης δεν πρέπει ποτέ να
χρησιμοποιείται σε μόνιμη βάση.
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To σύστημα έχει ελεγχθεί και πιστοποιηθεί από τα εργαστήρια με
βάση τα πρότυπα NSF/ANS 42 για τη χημική απομάκρυνση του
χλωρίου,της γεύσης και της οσμής όπως επαληθεύεται και
βεβαιώνεται από τα δεδομένα του ελέγχου.
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Η συσκευή EQ-300
Προ-φίλτρο ιζήματος
Υλικά εγκατάστασης
Installation kit
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)

σωληνάκια 4 ιντσών από PVC
σωληνάκια 2 ιντσών από PVC
βαλβίδα κλεισίματος
λάστιχο παράκαμψης
δαχτυλίδια ένωσης από PVC
υποδοχή προ-φίλτρου
προσαρμογέας για λάστιχο κήπου

Ροή Νερού

Είναι πολύ σημαντικό το να αφήσετε το
νερό να τρέξει με τον σωστό τρόπο πριν
από την τελική εγκατάσταση της
συσκευής.Το υλικό απορρόφησης του
άνθρακα που υπάρχει στον πάτο του
δοχείου περιέχει 1-2% του όγκου του
νερού μόρια άνθρακα τα οποία πρέπει να
φύγουν πριν από τη χρήση της
συσκευής.Η καλύτερη μέθοδος
απομάκρυνσής τους είναι να ανοίγετε και
να κλείνετε τη βρύση επαναληπτικά μέχρι
να φύγει ο τυχόν χρωματισμός καθώς και
οι φυσαλίδες του αέρα. Γι αυτή τη
διαδικασία ακολουθείστε τα βηματα 1-6
της Εγκατάστασης
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Το κείμενο που ακολουθεί υπάρχει; Εγγύηση του
Κατασκευαστή:Αυτό το προϊόν έχει εγγύηση 1 έτους από την
ημερομηνία αγοράς για ελαττώματα στα υλικά και στην
κατασκευή. Η εγκατάσταση πρέπει να γίνει από αδειούχο
υδραυλικό προκειμένου να ισχύσει η εγγύηση.Η απόδειξη της
ημερομηνίας αγοράς και της εγκατάστασης από αδειούχο
υδραυλικό πρέπει να συνοδεύουν το αίτημα κάλυψης από την
εγγύηση. Αυτή η εγγύηση δεν καλύπτει:
*Βούλωμα σωλήνων δεδομένου ότι η αντικατάσταση του
προ-φίλτρου είναι ευθύνη του χρήστη.
*Βλάβες που οφείλονται σε λανθασμένη εγκατάσταση ή
χρήση μη πόσιμου νερού.
*Τα εργατικά για την εγκατάσταση ή την αντικατάσταση των
φίλτρων.
*Ευθύνη για έμμεσες ή τυχαίες βλάβες.
*Βλάβες που οφείλονται σε φωτιά,πλημμύρα ή θεομηνία.
Αυτή η εγγύηση σας δίνει κάποια νομικά δικαιώματα.Επίσης
μπορεί να έχετε και κάποια επιπλέον δικαιώματα τα οποία
ποικίλουν από χώρα σε χώρα.Αυτή η εγγύηση είναι η μόνη
που ισχύει έναντι αλλων εγγυήσεων που σας έχουν αναφέρει
ή υπονοήσει.Αυτό περιλαμβάνει και την εμπορική αξία της
εγγύησης καθώς και την καταλληλότητά της για κάποιο
συγκεκριμένο σκοπό.
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Το EQ-300 πρέπει να εγκατασταθεί από αδειούχο υδραυλικό.
ΓΙΑ ΝΑ ΙΣΧΥΣΕΙ Η ΕΓΓΥΗΣΗ 1 ΕΤΟΥΣ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ
ΣΥΣΚΕΥΗΣ EQ-300 ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΑΔΕΙΟΥΧΟ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ
1) ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΟΡΘΙΑ ΘΕΣΗ
2)Αφαιρέστε τα κόκκινα πώματα από τα σημεία εισόδου και
εξόδου του νερού.Βεβαιωθείτε ότι τα λευκά παξιμάδια είναι
σωστά τοποθετημένα μέσα στα παραπάνω σημεία.
3) Προετοιμάστε τη συσκευή με την κατάλληλη ροή
νερού.Ενώστε τη συσκευή Rhino με ένα λάστιχο κήπου
χρησιμοποιώντας τον προσαρμογέα που σας δίνουμε(Εικόνα
1).Ενώστε το λάστιχο στην είσοδο του νερού ώστε το νερό να
εισέρχεται στη συσκευή.Ανοίξτε αργά τη βρύση και αφήστε το
χρωματισμένο νερό να βγεί από το σημείο εξόδου μέσα σε ένα
κουβά ή ένα αγωγό.Τα πρώτα λίγα γαλόνια θα είναι μαύρα και
θολά και αυτό είναι φυσικό λόγω της παρουσίας μορίων
άνθρακα.Μετά από 2 έως 5 λεπτά αρχίστε να ανοίγετε τη
βρύση για 30 δευτερόλεπτα και να την κλείνετε για 30
δευτερόλεπτα.Αυτό να το κάνετε συνέχεια για 5 με 10 λεπτά
μέχρι να δείτε το νερό να βγαίνει τελείως καθαρό.Το λάστιχο
παράκαμψης θα σας χρησιμεύσει για να κατευθύνετε το νερό
σε ένα κουβά ή σε ένα αγωγό κατά τη διάρκεια αυτής της
διαδικασίας.Όταν τελειώσετε αποσυνδέστε το λάστιχο και
τοποθετείστε τη συσκευή για την τελική εγκατάσταση.
4) Εγκαταστείστε τη συσκευή στην κεντρική παροχή νερού
όπως φαίνεται στην Εικόνα 2 χρησιμοποιώντας τα υλικά που
σας δίνουμε.Για το σφράγισμα στις ενώσεις χρησιμοποιείστε
ταινία τεφλόν και όχι νήμα.Μην παρασξίγγετε τις ενώσεις γιατί
μπορεί να δημιουργηθεί διαροή.
5) Μόλις τελειώσει η εγκατάσταση ανοίξτε αργά τη βρύση και
ελέγξτε για τυχόν διαροές.
6) Μόλις εγκατασταθεί η συσκευή Rhino και ελεγχθεί για
διαροές ανοίξτε τη βρύση που είναι πιο κοντά και αφήστε το
νερό να τρέξει για 5-10 λεπτά.
Για απαιτήσεις εγγύησης τηλεφωνείστε ή στείλτε email στην
εταιρεία

Sun Water Systems

