
www.poseidonfilter.gr

1. Κλείστε την παροχή νερού.
2. Ξεβιδώστε την ποτηροθήκη με το χέρι ή με το ειδικά κατασκυασμένο κλειδί

(FXWR1-BL)  και βγάλτε το φίλτρο.
3. Πλύνετε καλά το εσωτερικό του περιβλήματος του φίλτρου με νερό.
4. Αφαιρέστε το προστατευτικό νάιλον από το ανταλλακτικό φίλτρο.
5. Βάλτε βαζελίνη στο O-ring στεγανοποίησης. 
6. Τοποθετήστε το φίλτρο μέσα στην ποτηροθήκη  ( βεβαιωθείτε  ότι  το 

τοποθετείτε με την σωστή φορά).
7. Βεβαιωθείτε για τη σωστή θέση του ελαστικού δακτυλίου του φίλτρου 

housing.
8.Βιδώστε την ποτηροθήκη με το χέρι ή με το ειδικά κατασκυασμένο κλειδί

Το φίλτρο πρέπει να αντικαθίσταται κάθε 6-12 μήνες ή μετά από 
φιλτράρισμα 4000-10000 λίτρων νερού.(Ανάλλογα με τον τύπο του φίλτρου) 
Σε περίπτωση πτώσης της πίεσης του νερού ή μείωσης της ποιότητας του 
νερού, ενδέχεται να απαιτείται έγκαιρη αντικατάσταση του φίλτρου.
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1. Πριν την τοποθέτηση, ελέγξτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι σφιχτά βιδωμένα. 
    Τοποθετήστε το βρυσάκι (A) μέσα στην εσοχή(B).
2. Αφαιρέστε ότι εξάρτημα υπάρχει πάνω στη βρύση (F), π.χ την σίτα
3. Εάν οι σπειρώσεις της βρύσης είναι εσωτερικές τοποθετήστε το νίπελ 

σύνδεσης (μαζί με τη φλάτζα του).
4. Εάν οι σπειρώσεις της βρύσης σας είναι εξωτερικές, απλά βιδώστε τον

επιλογέα (D) πάνω στη βρύση της κουζίνας σας.

Τοποθέτηση

Αντικατάσταση Φίλτρου
Διαστάσεις (Ύψος x Διάμετρος): 330 mm x 115 mm 
Προσαρμογέας βρύσης: 1/2”
Θερμοκρασία λειτουργίας: 2°C - 23°C (35ºF - 73.4ºF)

Τεχνικές προδιαγραφές
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Βρυσάκι Φίλτρου

Βάση Φίλτρου

Ποτήρι Φιλτροθήκη

Επιλογέας Φίλτρου  

Νίπελ Σύνδεσης

Βρύση Κουζίνας
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 Shut off water supply valve.1.
 Unscrew the filter housing by hand or by using a universal filter wrench 2.
(FXWR1-BL)  from the filter head and remove used cartridge.

3. Wash the inside of filter housing thoroughly with warm water.
4. Remove protective foil from replacement cartridge.
5. Grease rubber O-ring with technical vaseline. 

 Place replacement cartridge inside the filter housing (ensure to place it 6.
polypropylene fiber side up).

7. Ensure proper position of the rubber O-ring of cartridge and the filter 
housing.

8. Screw by hand filter housing with the filter head. To prevent damage to the 
thread or O-ring, be sure not to over tighten. 

Cartridge must be replaced every 6-12 months or after filtering 4000-10000 
liters of water. In case of water pressure drop or water quality decrease, early 
cartridge replacement may be necessary. 
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 Prior to installation, check if all filter components are firmly tightened. 1.
    Insert filter faucet (A) into the elbow of the filter head (B).
2. Remove any end pieces from the sink faucet (F), e.g. a faucet strainer.
3. If your sink faucet is threaded on the outside (standard “male” type thread 

7/8”), mount filter connector using a rubber O-ring. 
 If your sink faucet is not threaded or the thread in non-standard, use a 4.
faucet adapter (FXFMP) first. Mount it to your sink faucet and then install 
the filter connector (as in step 3). 

Installation

Cartridge replacement

* 

Dimensions (Hight x Diameter): 330 mm x 115 mm
Faucet adapter: 1/2”
Working Temp.: 2°C - 23°C (35ºF - 73.4ºF)

Technical specifications
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Filter faucet 

Filter head

Filter housing

Faucet adapter with sliding valve FXFMP 

Universal adapter 

Faucet sink
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