
Για να διασφαλίσετε την βέλτιστη και ακριβή απόδοση του συστήματος, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο 
εγκατάστασης για αναλυτικές οδηγίες.
Η συμμόρφωση με τις ακόλουθες οδηγίες διασφαλίζει:
- απόδοση χωρίς προβλήματα,
- εγγύηση του κατασκευαστή.
Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ κατασκευασμένα από τον κατασκευαστή.

Το προϊόν μπορεί να εγκατασταθεί μόνο από εκπαιδευμένους επαγγελματία υδραυλικό.
Συνιστάται η εγκατάσταση ρυθμιστή πίεσης πριν από την είσοδο του φίλτρου νερού. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Πριν εγκαταστήσετε το προϊόν, κλείστε την βάνα παροχής του νερού. - Ξεβιδώστε την 
κεφαλή φίλτρου από το περίβλημα του φίλτρου (Εικ. 1) χρησιμοποιώντας ένα κλειδί. Για να αποφύγετε 
ζημιές, κρατήστε το κλειδί ακριβώς σε οριζόντια θέση σε σχέση με το περίβλημα του φίλτρου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Κατά την εγκατάσταση θυμηθείτε να χρησιμοποιήσετε τις κατάλληλες 
βίδες. Η εφαρμογή βιδών που είναι πολύ μεγάλες μπορεί να προκαλέσει μόνιμη ζημιά στην κεφαλή του 
φίλτρου. - Βιδώστε τη βάση στήριξης στα ανοίγματα 1, 2, 3 και 4 της κεφαλής του φίλτρου 
χρησιμοποιώντας τις τέσσερις βίδες (Εικ. 2).

- Προετοιμάστε το σωλήνα της κρύαςπαροχής νερό.
- Εγκαταστήστε τη βάση στήριξης και την κεφαλή του φίλτρου στον τοίχο.
- Εγκαταστήστε τη βάνα νερού πριν και μετά την είσοδο του νερού στο φίλτρο (εικόνα 3).
- Ανάλογα με τον τύπο του υδραυλικού συστήματος, επιλέξτε κατάλληλα εξαρτήματα και συνδέσεις. - 
Συνδέστε το σωλήνα παροχής κρύου νερού στην κεφαλή του φίλτρου (είσοδος και έξοδος) 
χρησιμοποιώντας κατάλληλα εξαρτήματα. 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Θυμηθείτε να διατηρήσετε τη σωστή κατεύθυνση της ροής του νερού 
(Είσοδο - Έξοδο).
- Τοποθετήστε το φίλτρο νερού μέσα στην ποτηροθήκη του φίλτρου.
- Βιδώστε ττην ποτηροθήκη στην κεφαλή του φίλτρου χρησιμοποιώντας το κλειδί. Για να αποφύγετε 
ζημιές, κρατήστε το κλειδί - ακριβώς σε οριζόντια θέση σε σχέση με το περίβλημα του φίλτρου. 

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Για στεγανοποίηση συνδέσεων χρησιμοποιήστε μόνο ταινία Teflon. 
Μην το χρησιμοποιείτε με μεταλλικές συνδέσεις.

-

-

Κλείστε τον διακοπή νερού πριν και μετά την είσοδο νερού φίλτρου (Εικ. 3).
Ξεβιδώστε την ποτηροθήκη του φίλτρου με το χέρι σας ή χρησιμοποιώντας το κλειδί. Για να 
αποφύγετε ζημιές, κρατήστε το κλειδί ακριβώς σε οριζόντια θέση σε σχέση με το περίβλημα του 
φίλτρου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Η ποτηροθήκη του φίλτρου είναι γεμάτο νερό!
- Αφαιρέστε το χρησιμοποιημένο Φίλτρο και αντικαταστήστε το με ένα νέο.
 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Η συσκευασία περιέχει δύο δακτύλιους O-ring (το ένα θα τοποθετήτε 
στην ποτηροθήκη και το άλλο στο πάνω μέρος της κεφαλής). Μην τα χάσετε.
- Λιπάνετε τους δακτυλίους Ο-ring με βαζελίνη.
- Βεβαιωθείτε ότι οι δακτύλιοι Ο-ring είναι σωστά στερεωμένοι (στη ποτηροθήκη και στην κορυφή της 
κεφαλής)
- Βιδώστε την ποτηροθήκη του φίλτρου στην κεφαλή του φίλτρου χρησιμοποιώντας το κλειδί. Για να 
αποφύγετε ζημιές, κρατήστε το κλειδί ακριβώς σε οριζόντια θέση σε σχέση με το περίβλημα του φίλτρου 

1. Ασφάλεια

Γαλλικό κλειδί.
- Βάση στήριξης .
- Βαζελίνη (δεν περιλαμβάνεται στο σετ).

2. Απαιτούμενα εργαλεία για εγκατάσταση φίλτρου

3. Εγκατάσταση

4. Αντικατάσταση Φίλτρου
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Εικ. 3 Ενιαίο φίλτρο κρύου νερού Είσοδος- Έξοδος 
εγκατάστασης

Εικ. 2 Κεφαλή - κάτοψη

Φορά ροής του νερού

1 2

3 4

Δυπλό O-ring

Εικ. 1  μέροι της συσκευής

PF-HPB12 BRASS

Ποτηροθήκη

Κεφαλή φίλτρου
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In order to ensure the most optimal and accurate performance of the system, please refer to Installation 
Manual for in depth instructions.
Compliance with the following instructions ensures:
- problem-free performance,
- manufacturer's warranty.
Use only original manufacturer made spare parts and accessories.

Product may be installed only by trained service professionals. 
It is recommended to install pressure regulator before filter water inlet. 
IMPORTANT NOTE! Before installing the product, shut off main water supply valve.
- Unscrew filter head from the filter housing (Fig. 1) using a wrench. To prevent damage, hold the 

wrench exactly in horizontal position relative to the filter housing.
IMPORTANT NOTE! During the installation remember to use the appropriate screws. Application 
of screws that are too long may result in permanent damage to the filter head. - Screw the mounting 
bracket into openings 1, 2, 3 and 4 of the filter head using four metal 

screws (Fig. 2).
- Cut the pipe supplying cold water.
- Install mounting bracket and filter head to the wall.
- Install water shut off valve before and after the filter water inlet (pict. 3).
- Depending on the type of plumbing system, choose appropriate fittings and connections.
- Connect pipe supplying cold water to the filter head (Inlet and Outlet) using appropriate fittings. 
IMPORTANT NOTE! Remember to keep the proper direction of water flow (IN Inlet, OUT Outlet).
- Place the cartridge for cold water application inside the filter housing.
- Screw in the filter housing to the filter head using wrench. To prevent damage, hold the wrench 

exactly in horizontal position relative to the filter housing.
IMPORTANT NOTE! To seal connections use Teflon tape only. Do not use with metal cone threaded 
connections.

-

-

Close water shut-off valve before and after the filter water inlet (Pict. 3). 
Unscrew the filter housing with your hand or using FXWR1-BL wrench. To prevent damage, hold the 
wrench exactly in horizontal position relative to the filter housing.

IMPORTANT NOTE! The filter housing is full of water!
- Remove used cartridge and replace it with a new one.
 IMPORTANT NOTE! The casing contains two O-ring gaskets (one to be installed on the casing, the 
other in the casing top). Do not loose them. 
- Grease the O-rings with white cosmetical vaseline.
- Make sure that the O-rings are properly fixed (on the casing and in the casing top).
- Screw the filter housing into the filter head using wrench. To prevent damage, hold the wrench 

exactly in horizontal position relative to the filter housing.

Safety Precautions1.

- Wrench FXWR1-BL.
- Mounting bracket FXBR1PS.
- White cosmetical vaseline (not included in the set).

2. Tools Required for FHPR-HP Filter Installation

3. Installation

Cartridge Replacement4.

EN

Fig. 3 Single cold water filter

 in-line installation

Fig. 2 Filter head - top view

Direction of water flow
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3 4

Double O-ring

Fig.1 Accessories for 

FHPR-HP model

Filter Housing

Filter Head

Pressure release valve
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