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کتابچه راهنمای نصب دستگاه تصفیه آب 

 :خانگی

 راه های ارتباطی با ما:          

                                

      

           farabkala.com      

 

 03155236848             

                                                                                                                                                                                                                        

09132626848    
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 نصب شیر برداشت: 

محل مناسبی روی سینک سوراخی در  1-

 برای نصب شیر برداشت ایجاد کنید.

یی سینک واشر های مربوط به سطح باال 2-

 ر محل خود قرار دهید.درا مطابق شکل 

 .شیر را در جای خود قرار دهید 3-

واشر های تحتانی را زیر طبق شکل  4-

 .شیر قرار دهید

 شیر را به وسیله مهره ها محکم کنید. 5-

 قسمتی از شلنگ تصفیه آب را مطابق 6-

 شکل به شیر برداشت و
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را به خروجی آخرین فیلتر سمت دیگر آن

 متصل کنید. باالیی دستگاهقسمت 

)فیلتر مرحله آخر بسته به تعداد مراحل 

  دستگاه متفاوت میباشد.(

 *جدا کردن شلنگ از اتصال فیتینگی 

ضامن نگهدارنده را به سمت داخل فشار 

لنگ را به سمت بیرون بکشید. دهید و ش

 دقت کنید ضامن از محل خود حرکت نکند.
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 کابینت یاسینک                      

                            

 

 آب تصفیه شلنگ                
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               مغزی پالستیکی                 

 

                

 نگهدارنده پالستیکی                 

                      

 مهره   

 شلنگ تصفیه آب                 
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  گرفتن انشعاب آب ورودی به دستگاه : 

   *مناسب ترین محل برای اتصال دستگاه به 

  شیر پیسوار آب سرد آب لوله کشی شهری 

           آشپزخانه است.

 آب ورودی منزل را قطع کنید. 1- 

                                                         شیر پیسوار آب سرد زیر سینک را 2- 

انید بعد از باز کنید. )در برخی موارد میتو

  (شیر پیسوار نصب کنید.

سه راهی مخصوص را که محل رزوه  3-

آب  های آنرا نوار تفلون پیچیده اید به لوله

  .شهری متصل کنید
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را رزوه های شیر ورودی به سه راه  4-

به سه راهی متصل نوار تفلون پیچیده و 

 .کنید

سمتی از شلنگ تصفیه آب را برش ق5- 

  بزنید.

به شیر ورودی  طرف شلنگ رایک 6- 

طرف دیگر را به دستگاه متصل کرده و 

 مرحله یک دستگاه متصل کنید.هوزینگ 
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 به دستگاه شیر ورودی  
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 روش های اتصال شیرورودی و سه راهی:

                                                                  

 پیسوار آب سردشیر 

 دستگاه ورودی شیر                    

                                                                                                                                                                                                                                           

 

 لوله آب                                 
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 شیر پیسوار     
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 نصب خروجی فاضالب دستگاه:

  مقداری از شلنگ تصفیه آب را ببرید. 1-

اب فاضالب شعبه انیک طرف شلنگ را  -2

 خرطومی لوله کنار ازمیتوانید )وصل کنید 

 این انشعاب را متصل کنید( فاضالب

نصب خروجی  *مناسب ترین محل برای 

ک نفاضالب دستگاه ، لوله فاضالب زیر سی

 ظرف شویی میباشد.

مقاومت  بهطرف دیگر شلنگ را  -3

  .متصل کنید (FLOW300 )کپسول
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Flow300                          

                                            

 

  

 منبع ذخیره: سازی و نصبآماده 

 دستگاه را زیر سینک قرار دهید.1-

مخصوص منبع را به ورودی منبع شیر  2-

 متصل کنید.
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 شیر مخصوص منبع     

 

       

 

 

 

    

محکم کردن شیر در محل خود از *برای 

 آچار استفاده نکنید.
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* ورودی منبع باید دارای واشر برای  

 جلوگیری از نشت آب باشد.

 

سمتی از شلنگ تصفیه آب را برش ق3- 

  بزنید.

       و طرف   منبعشیر به  شلنگطرف  کی4- 

گر را به سه راهی فیلتر پست کربن دی

 متصل کنید.
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 در هوزینگ:  مبران  قرار دادن فیلتر 

در صورت نصب نبودن ممبران از *

 دستورالعمل زیر پیروی کنید.

از پوشش را  RO برانفیلتر مم1-  

در محفظه پالستیکی خارج کرده و 

 مخصوص خود قرار دهید.

*احتیاط کنید تا به بدنه ممبران فشاری وارد 

نشود چراکه سبب آسیب به غشاء نیمه تراوا 

 آن خواهد شد.

ایجاد هرگونه تعغییر در شکل ظاهری *از 

 داری فرمایید. ممبران جدا خود

      عدد 2*ممبران باید از قسمتی که دارای  

 اشر پالستیکی است وارد محفظه شود.و
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 فیلتر ممبران   

 

 

 

 

 راه اندازی و تست دستگاه: 

                        اگر شیر فلکه آب ساختمان بسته است  *

    کنید.آنرا باز 

 را باز کنید.شیر پیسوار  -   1

 شیر ورود آب به دستگاه را باز کنید. - 5 
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 شاخه دستگاه را به برق متصل کنید.دو - 6

محل اتصاالت دستگاه را با دقت چک                   - 7

 نید تا مطمئن شوید نشتی ندارد.ک

در آب خروجی از  ، *اگر در ابتدا نصب 

مشاهده شد دستگاه کمی ذرات سیاهرنگ 

 نگران نباشید. 

فیلتر کربنی این ذرات به دلیل نو بودن 

 میباشد.

ان ندارد. که هیج اثر زیان آوری برای انس

شیر آب را اما در صورت تمایل میتوان 

باز گذاشت تا فیلتر کربنی کامل شسته شود 

 و اثری از ذرات سیاهرنگ باقی نماند.
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برداشت روی سینک را ببندید  در پایان شیر

و اجازه دهید مخزن در طول چند ساعت پر 

 شود.

حاال دستگاه آماده استفاده است و به صورت 

 خودکار خاموش و روشن میشود.

اگر در هر یک از مراحل  به مشکلی بر 

خوردید میتوانید از شماره پشتیبانی واتساپ 

 درخواست راهنمایی کنید.

09132626848 
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      1   

 

 

 

 

 

                                                                 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مرحله 8و  7اتصال به شیر برداشت در دستگاه های  1

 مرحله 6اتصال به شیر برداشت در دستگاه 2
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 مرحله سهمرحله یک         مرحله دو              

 

 

 

 

 ل اتصال شیر ورودی به دستگاهمح      
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  ادنسه

 به شمادستگاه پیشنهادی مجموعه فراب 

 گیج بزرگ 

 اتصاالت تایوان 

 ایران  موتور مونتاژ 

  ماهه 12ضمانت نامه 
                                        

 WWWFARABKALA.COM     


