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ΤΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ; - ΠΛΗΡΕΣ ΦΙΛΤΡΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ 
ΕΝΘΕΤΟΥ/ΦΥΣΙΓΓΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΦΥΣΙΓΓΙΟΥ

ΤΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ; - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ /ΦΥΣΙΓΓΙΟ

Πλήρες φίλτρο iXWater

iXWater Complete Ανταλλακτικό iXWaterΚεφαλή iXWater ή ανταλλακτικό φυσιγγίου

Ανταλλακτικό ένθετο iX Πλήρες φίλτρο iXWater

Ένθετο iXWater 
(τοποθετημένο μέσα στο 
φίλτρο)

2x Κλειδιά

Δακτύλιοι -Ο

Προσαρμογέας βάσης

Κεφαλή

Βαλβίδα έκπλυσης & βαλβίδα διακοπής 
(προσαρτημένη)

Σωλήνας αποστράγγισης (προσαρτημένος)

Εργαλείο παράκαμψης (προσαρτημένο)

Πλάκα κεφαλής 
(προσαρτημένη)

Μπαταρίες ΑΑ (μόνο 
για κεφαλές 
ψηφιακής μέτρησης)

Ταινίες δοκιμής νερού

Ένθετο iXWater 
(τοποθετημένο μέσα 
στο φίλτρο)
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Αφαιρέστε το φίλτρο iX από τη συσκευασία και τοποθετήστε το στην κατάλληλη θέση της εγκατάστασης.

Κλείστε την παροχή νερού μέσω της βαλβίδας 
διακοπής.

Κλείστε την παροχή νερού μέσω της βαλβίδας 
διακοπής.

1.

Ανοίξτε τη βαλβίδα έκπλυσης για την εκτόνωση 
της πίεσης.

2.

Αφαιρέστε το πράσινο εργαλείο παράκαμψης 
(πιέστε στο μπροστινό μέρος της κεφαλής)

3.

Αποσπάστε το παλιό φυσίγγιο φίλτρου από 
την κεφαλή.

4.

Προσαρτήσετε το νέο φυσίγγιο φίλτρου στην 
κεφαλή.

5.

Γυρίστε τη βαλβίδα έκπλυσης σε θέση 
έκπλυσης.

6.

Ενεργοποιήστε την παροχή νερού μέσω της 
βαλβίδας διακοπής και κάντε έκπλυση 5x το 
μέγεθος του φίλτρου.

7.

Κλείστε τη βαλβίδα έκπλυσης.8.

Ρυθμίστε την παράκαμψη, κατά περίπτωση, με 
το πράσινο εργαλείο παράκαμψης. Ισχύει 
μόνο για το iXIon.

9.

Πιέστε συνεχόμενα το πλήκτρο επαναφοράς 
για 5 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε τον 
ψηφιακό μετρητή νερού στο 0. Ισχύει μόνο για 
τις κεφαλές ψηφιακού μετρητή.

10.

1.

Ανοίξτε τη βαλβίδα έκπλυσης για την εκτόνωση 
της πίεσης.

2.

Αφαιρέστε το πράσινο εργαλείο παράκαμψης 
(πιέστε στο μπροστινό μέρος της κεφαλής)

3.

Αποσπάστε το φίλτρο από την κεφαλή.4.

Χρησιμοποιήστε το πράσινο κλειδί που 
παρέχετε για να ανοίξετε το φίλτρο.

5.

Αφαιρέστε το παλιό ένθετο.6.

Τοποθετήστε τον προσαρμογέα βάσης στο 
κάτω μέρος του φίλτρου και τοποθετήστε το 
κλειδί από κάτω. Τοποθετήστε το 2ο κλειδί 
πάνω από το καπάκι.

7.

Κρατήστε το κλειδί στο κάτω μέρος του 
φίλτρου και περιστρέψτε με το άλλο κλειδί το 
βιδωτό καπάκι ώστε να το σφίξετε στο φίλτρο.

8.

Επανατοποθετήστε το φίλτρο στην κεφαλή.9.

Γυρίστε τη βαλβίδα έκπλυσης σε θέση 
έκπλυσης.

10.

Ενεργοποιήστε την παροχή νερού μέσω της 
βαλβίδας διακοπής και κάντε έκπλυση 5x το 
μέγεθος του φίλτρου.

11.

Κλείστε τη βαλβίδα έκπλυσης.12.

Ρυθμίστε την παράκαμψη, κατά περίπτωση, με 
το πράσινο εργαλείο παράκαμψης. Ισχύει 
μόνο για το iXIon.

13.

Πιέστε συνεχόμενα το πλήκτρο επαναφοράς 
για 5 δευτερόλεπτα ώστε να επαναφέρετε τον 
ψηφιακό μετρητή νερού στο 0. Ισχύει μόνο για 
τις κεφαλές ψηφιακού μετρητή.

14.

1.

Αφαιρέστε την κεφαλή iX από τη συσκευασία και προσαρμόστε την στο άνω μέρος του φίλτρου iX.2.

Συνδέστε τα εξαρτήματά σας στην Είσοδο και Έξοδο*
*Τα εξαρτήματα και οι προσαρμογείς διατίθενται σύμφωνα με τις ανάγκες της εγκατάστασης.

3.

Γυρίστε τη βαλβίδα έκπλυσης σε θέση έκπλυσης.4.

Ενεργοποιήστε την παροχή νερού μέσω της βαλβίδας διακοπής και κάντε έκπλυση 5x το μέγεθος του φίλτρου.5.

Κλείστε τη βαλβίδα έκπλυσης.6.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που αναγράφονται στις ταινίες ελέγχου του νερού για να προσδιορίσετε τη σκληρότητα 
του νερού.

7.

Αφαιρέστε το καπάκι από την κεφαλή και ρυθμίστε την παράκαμψη ανάλογα με την σκληρότητα του νερού, 
όπως αυτή προέκυψε από τον έλεγχο της σκληρότητάς του, με το πράσινο εργαλείο παράκαμψης (πιέστε στο 
μπροστινό μέρος της κεφαλής). Ισχύει μόνο για το iXIon.

8.

Εισάγετε τις μπαταρίες ΑΑ για να ενεργοποιήσετε τον ψηφιακό μετρητή νερού (αυτόματη ρύθμιση στο 0). Ισχύει 
μόνο για τις κεφαλές ψηφιακού μετρητή.

9.

Tοποθετήστε το καπάκι πίσω στην κεφαλή.

Κατά την παραγγελία του ανταλλακτικού MediaInsertRell, μπορείτε να λάβετε ένα δωρεάν σετ 
ανακύκλωσης, το οποίο συνίσταται σε έναν προπληρώμενο φάκελο και μια σφραγιζόμενη, υδατοστεγανή 

σακούλα. Έτσι, μπορείτε να επιστρέφετε με τον πιο απλό τρόπο τα ληγμένα φυσίγγια σε εμάς, χωρίς να 
ανησυχείτε για τη συμμόρφωσή σας προς τις περιβαλλοντικές σας πολιτικές.

Μετά την αρχική εγκατάσταση μπορείτε να αντικαταστήσετε το φυσίγγιο του 
φίλτρου ή μόνο το ανταλλακτικό ένθετο

10.



ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ 
(ΜΟΝΟ ΣΤΟ IX ION)

ΜΗΔΕΝΙΚΗΠΑΡΑΚΑΜΨΗ (IX VEND, POSTMIX, ICE, CARBON)

iXIon - Κεφαλή φίλτρου μεταβλητής παράκαμψης 1 - 4

P P M

Φίλτρο

Β α θ μ ο ί C l a r k e

Β α θ μ ο ί C l a r k e

Ρύθμιση παράκαμψης

Ρύθμιση παράκαμψης

Χωρητικότητα iX01 (λίτρα)

Χωρητικότητα iX01

Χωρητικότητα iX02 (λίτρα)

Χωρητικότητα iX02
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