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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.

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

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.

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.
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 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.

Fig. 3Fig. 2 Filter head - top view
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Drinking Water System

Filter Head

EN

It is recommended to be placed before or after the hydrometer in the central supply. Avoid using it near 
consumption (under the kitchen counter) due to the risk of breaking the filter case by hydraulic shock.
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Για την καλύτερη και ασφαλέστερη απόδοση των συστημάτων, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης και 
ακολουθήστε τις οδηγίες του. 
Η ορθή τήρηση των οδηγιών έχει σαν αποτέλεσμα: 
- Την απουσία προβλημάτων απόδοσης.
- Την Εγγύηση του κατασκευαστή.

Τα εξαρτήματα και τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιήσετε θα πρέπει να είναι του κατασκευαστή.

- Κλειδί σύσφιξης (συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία).
- Βάση στύριξης (συμπεριλαμάνεται στη συσκευασία).
- Βαζελίνη γενικής χρήσης (δεν συμπεριλαμάνεται στη συσκευασία).

Το προϊόν θα πρέπει να εγκατασταθεί από επαγγελματία υδραυλικό.
Προτείνεται η εγκατάσταση ενός μειωτή πίεσης πριν την είσοδο του νερού στο φίλτρο.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Πριν την εγκατάσταση θα πρέπει να κλείσετε το βανάκι παροχής του νερού. 
- Ξεβιδώστε το φίλτρο χρησιμοποιώντας το κλειδί σύσφιξης.  Για την αποφυγή ζημιάς, κρατήστε το κλειδί 
  ευθυγραμμισμένο και όχι σε στραβή θέση.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Κατά την εγκατάσταση θυμηθείτε να χρησιμοποιήσετε τα σωστά 
εξαρτήματα. Λάθος εξαρτήματα μεγαλύτερου μεγέθους ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν. 
- Βιδώστε την βάση στύριξης στις εσωχές 1 2 3 και 4 όπως φαίνονται στην φωτογραφία (εικόνα 2). 
- Κλείστε το βανάκι παροχής κρύου νερού.
- Τοποθετήστε τo φίλτρο μέσα στην φιλτροθήκη.
- Τοποθετήστε την φιλτροθήκη στη θέση που επιθυμείτε.
- Τοποθετήστε τα σπιράλ στην είσοδο και έξοδο του φίλτρου με προσοχή (εικόνα 3).
- Αναλόγως τις σωλήνες του νερού χρησιμοποιήστε τα σωστά εξαρτήματα σύνδεσης για την αποφυγή 
διαρροής. 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Θυμηθείτε να τοποθετήσετε το φίλτρο σωστά στην είσοδο και έξοδο του. 

Για την αποφυγή διαρροής στις συνδέσεις χρησιμοποιήστε μόνο τεφλόν.
Μην χρησιμοποιείτε μεταλικές συνδέσεις με σπειρώματα.

- Κλείστε το βανάκι παροχής κρύου νερού και ανοίξτε τη βρύση για την εκτόνωση της πίεσης. 
-Ξεβειδώστε τη φιλτροθήκη χρησιμοποιώντας το κλειδί σύσφιξης. 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Η φιλτροθήκη είναι γεμάτη με νερό.
- Αντικαταστήστε το παλιό φίλτρο με το καινούργιο.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Η φιλτροθήκη διαθέτει 2 o-rings. Το ένα τοποθετήται στα πάσα από 
το καπάκι της φιλτροθήκης και το άλλο στα πάσα της φιλτροθήκης. Μην τα χαλαρώσετε.
- Αλείψτε τα o-rings με βαζελίνη κοινής χρήσης.
- Bεβαιωθείτε ότι τα o-rings είναι τοποθετημένα σωστά.
- Σφήξτε το καπάκι με την φιλτροθήκη χρησιμοποιώντας το κλειδί. 

Εικ.3 Σύνδεση σπιράλΕικ.2 Πάνω όψη φιλτροθήκης

Φορά ροής νερού

 Διπλό O-ring

Εικ.1 Αποτελούμενα 
μέρη των:
PF-HPB12 BRASS  

Φιλτροθήκη

1. Οδηγίες Ασφαλείας

2. Τα εργαλεία που θα χρειαστείτε για την τοποθέτηση του φίλτρου PF-HPB12

3. Εγκατάσταση

Αντικατάσταση φίλτρου4.
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3 4

Σύστημα Φίλτρανσης

Καπάκι φιλτροθήκης

Προτείνεται να τοποθετείται πριν ή μετά το υδρόμετρο στην κεντρική παροχή. Αποφεύγεται να 
χρησιμοποιείται κοντά στην κατανάλωση (κάτω από τον πάγκο της κουζίνας) λόγω κινδύνου θραύσης της 
φιλτροθήκης από υδραυλικό πλήγμα.
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5. Ετοιμάζοντας τα φίλτρα

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ζημία που προκλήθηκε από λάθος τρόπο εγκατάστασης. Η 
εγκατάσταση θα πρέπει να γίνει σε θερμοκρασία περιβάλοντος άνω των 2°C (35.6°F)

1

Πρωτού τοποθετήσετε τα λαστιχάκια (O-rings) 
αλοίψτε τα με βαζελίνη.

2

Τοποθετήστε σωστά το λαστιχάκι στεγανοποίησης στην 
εσοχή στο καπάκι της φιλτροθήκης. Προσαρμόστε το και 
σιγά σιγά βάλτε το στη θέση του.

3

Η σωστή τοποθέτηση του λάστιχου στεγανοποίησης στο 
αριστερό μέρος της εικόνας και η λανθασμένη 
τοποθέτηση στα δεξιά.

Αλοίψτε όλα τα λαστιχάκια στεγανοποίησης της 
φιλτροθήκης με βαζελίνη.

4

5

Βγάλτε το φίλτρο από τη συσκευασία. Τοποθετήστε 
σωστά το φίλτρο στη θέση του στην εσοχή στο κάτω 
μέρος της φιλτροθήκης.

6

Βιδώστε συμμετρικά το καπάκι της φιλτροθήκης και 
σφίξτε με το κλειδί σύσφιξης.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Εάν δεν κλείνει σωστά το καπάκι, 
βεβαιωθείτε ότι τα λαστιχάκια στεγανοποίησης 
είναι σωστά τοποθετημένα στη θέση τους.
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6. Αντικατάσταση φίλτρων

Κλείστε την παροχή νερού. Ανοίξτε την βρύση για 
να εκτονωθεί η πίεση.

1

Ξεβιδώστε την φιλτροθήκη χρησιμοποιώντας το κλειδί 
σύσφιξης. Βγάλτε το παλιό φίλτρο.

2

3

Αλοίψτε με βαζελίνη τα λαστιχάκια στεγανοποίησης. 
ΠΡΟΣΟΧΗ! ξεπλύνετε καλά τα χέρια σας πριν και 
μετά την αλλαγή των φίλτρων.

Βγάλτε το φίλτρο από τη συσκευασία. Τοποθετήστε 
σωστά το φίλτρο στη θέση του στην εσοχή στο κάτω 
μέρος της φιλτροθήκης.

4

Βιδώστε συμμετρικά το καπάκι της φιλτροθήκης και 
σφίξτε με το κλειδί σύσφιξης. Επαναλάνετε την ίδια 
διαδικασία για όλα τα φίλτρα του συστήματος. 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Εάν δεν κλείνει σωστά το καπάκι, 
βεβαιωθείτε ότι τα λαστιχάκια στεγανοποίησης 
είναι σωστά τοποθετημένα στη θέση τους.

5

Ανοίξτε τη βρύση και έπειτα την παροχή νερού για να 
γεμίσουν οι φιλτροθήκες με νερό. Ελέξτε εάν υπάρχει 
διαρροή από τα φίλτρα και ειδικότερα στο σημείο 
ένωσης από το καπάκι με την υπόλοιπη 

φιλτροθήκη.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Μετά από κάθε διαδικασία αλλαγής 
φίλτρου, όλα τα φίλτρα πρέπει να ξεπλυθούν για 5 
λεπτά. 

6
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