
ELKAY Pre-Filtration Sediment Filter EFP01-G-A

Please read all instructions, specifications, and precautions before installing and using 
your water filter system.
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PARTS LIST
• Filter Assembly
• G1 Brass Nut (2)
• G3/4 Brass Connector (2)
• Rubber Washer (2)
• 12.5mm I.D. PVC Drain Tube (300mm)
• 150mm Cable Tie
• 29.5mm ID PE Drain Tube (1.2m)
• Hose Clamp
• 3V Lithium Battery
• Manual

SPECIFICATIONS

Rated operating pressure 0.1-0.4Mpa

Rated service flow 50L/min at 0.2MPa

Rated ambient 
temperature 4-40°C

Rated operating 
temperature 5-38°C

Ambient Humidity 90% Max

Cable TieP.E. Drain
Tube

Battery

Hose 
Clamp

Brass Nut
Brass

Connector

Rubber
Washer

PVC Drain 
Tube
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Notice
Do not use with water that is microbiologically unsafe or of unknown quality.

Filter housing must be protected against freezing temperatures, frost, snow, sleet, and ice.  
Exposure to these elements can produce cracks and product failures.

Turn off water supply if it must be left unattended for an extended period of time.

• For cold water use only. Do not use on hot water line.
• Make certain that installation complies with all state and local laws and regulations.
• If the actual pressure is higher than or lower than the operating range, a booster pump or 

reducing value should be mounted, to ensure normal operation of the equipment.
• Designed for residential use only.
• The filter should be installed by a trained professional.

Caution

Caution

140mm

318mm

264mm
95mm
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Turn off the water supply to the home and setup the piping to match the diagram below.  Clean all 
pipes and connections before continuing to the installation.
Note: The filter can be used with the inlet on the right or left side.  All images in the manual show 
the inlet on the left for reference.

Before Installation
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Installation

1. Before installing the pre-filter, turn off main inlet valve (Ball Valve 1), open a faucet or other 
water outlet to drain water from the plumbing.

      Note: If you don’t want to affect normal household use, you can keep the main inlet valve on 
                by turning off Ball Valve 2, off Ball Valve 4, and on Ball Valve 3.
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2. Fully insert the PVC drain tube onto the center boss at the bottom of the filter assembly. Secure 
the tube through the anti-siphon opening using the provided cable tie. Pull the cable tie tight 
and pull on the drain tube to confirm that it is secure.

PVC Drain 
Tube

Center
Boss

Cable Tie

Anti-Siphon
Opening

3. Place a brass connector into a brass nut. Place the rubber washer inside the nut to create a 
seal on the connector. Repeat for the second set of brass connector, brass nut, and rubber 
washer.  Refer to the diagram for assembly.

Rubber 
Washer

Brass 
Connector

Brass Nut Wrap end with 
PTFE tape
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4. Wrap the exterior threads of both brass connectors in PTFE tape.
5. Install the brass connector assemblies into the inlet and outlet side of the piping.  Needle 

nose plyers or another tool can be used to turn the brass connector using the internal ridges. 
       Note: The space between the end faces of the two brass connectors (not brass nuts) should
                 be about 140mm.

Internal
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6. After assembly of copper connectors, connect the inlet connector with “IN” mark (shown on 
left). Connect the outlet connector with “OUT” mark (shown on right). Turn the copper nuts to 
secure the filter and compress the rubber washers.

       Note: Do not over tighten the connections.  Damage and/or leaks can occur if the connections 
                are over tightened.

O
ut

In
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7.   The knob front side should face outwards for easy access when backwashing.  To adjust the  
      knob position, remove the upper decorative cover to access the nut holding the filter sump.  
      Hold the filter body and rotate the connecting nut counter-clockwise to loosen.  
      Rotate the sump and tighten the nut.
      Note: The decorative cover direction can be changed 

Connecting Nut
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Clamp In 
This Groove

Drain
Connector

Anti-Siphon
Opening

8. After installation of filter insert one end of the PE drain tube into the hose clamp.  Install the 
end of the PE drain tube with the hose clamp over the large boss on the bottom of the filter 
assembly. Tighten the hose clamp using a screw driver.

• The floor drain opening should be parallel to the floor to provide good drainage and                 
prevent damage from water.

• The overall installation height and outlet side of PE drain tube must be lower than anti-                  
siphon connector.  If it is higher, water will flow out of the anti-siphon connector and can                 
cause damage.

• If the sewage connector is too close to the floor drain due to installation environment, you can 
cut down the PE sewage pipe to avoid bends and ensure good drainage.

• When the drain connector height is too high or too low due to installation location, a longer 
12.5mm ID PVC drain tube (not included) can be used without anti-siphon the function.
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Battery Installation
1. Pull up on the upper decorative cover to remove it from the filter system.
2. Install the battery into the back of the electronic display with the positive (+) side facing out.  The 

side with the copper clip should be installed first and then the battery can be snapped into place.
      Note: The timer will start when the battery is installed.

The + pole of battery 
should face upwards

(The side with characters)

Copper Clip

Mount the copper 
clip side

The battery should be 
installed in place.  The 

clamp points at both sides 
should press on the battery

Ball 
Valve 1

Water
Meter

Ball 
Valve 4

Ball 
Valve 3

The overall installation 
height and outlet side of 
P.E. drain tube should be 
lower than drain connector 
anti-siphon opening to 
prevent splashing.

One section of drain 
tube should be put in 
the floor drain and be 

fixed

Ball 
Valve 2

9. Switch the filter to the filtration state (knob arrow face upwards). Turn on main inlet valve (ball 
valve 1). Turn off ball valve 3. Turn on ball valve 2 and 4 in order. Open a faucet and allow the 
air to bleed form the system.  Shut off the faucet once the air is out and check for leaks for five 
minutes. Switch to backwash state (knob arrow face downwards) for two minutes and check 
for leaks. Fix any leaks that are found.  If there are no leaks, the system is ready to be used.
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Electronics Operation
• The product has a LCD backlight. When the battery is installed, press any button and the 

backlight will turn on for three seconds.
• The product timer starts when the battery is installed and will display a default time of “000”.
• The timer increases in units of one day (Example: 001, 002, 003, 004……and 999 is the 

maximum).
• To reset the back wash prompt, hold the “OK” button for three seconds.  The display will reset 

to “000”.
• The display will prompt a backwash from the user at the end of the set time. The default 

backwash prompt time is “030” days. To prompt a backwash, the screen flashes twice per 
second and keeps flashing to prompt the user to manually backwash the filter. Pressing the 
“OK” button resets the timer and the display stops flashing. The method to set up the backwash 
prompting time:
A) With the power on, press the “SET” button for three seconds. The display will show the   

current setting (“030” days by default).  Select enter to set up the backwash prompt time. 
The digit on the right will flash first. Press “OK” button to increase the value.

             Note: The numbers cycle with 0 after 9.
B) Press “SET” button again and the center digit will start flashing. Press “OK” button to 

increase the value.
C) Press “SET” button again and the left digit will start flashing. Press “OK” button to increase  

         the value.
D) Press the “SET” button again to exit the setup. The backwash prompt time set by the  

         user is saved.
              Note: 10 seconds without action on setup interface will result in automatic exit from setup 
             and will return to normal display. The value will not be saved.
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Backwashing
The time between backwash prompts will be determined by the water quality.  When the prompt 
is activated, the following steps will backwash the filter.
1. Rotate the knob 180° to point the arrow downward.  The white, internal filter support will move 

down and water will flow to the drain.
2. Allow the filter to backwash for three minutes.  A longer time may be required to clear a larger 

amounts of particles.
3. Rotate the knob 180° to point the arrow upward.  The flow of water to drain and backwash 

process will stop.
4. Reset the backwash prompt timer by pressing “OK” for three seconds.  The filter is ready for use.

When the knob arrow faces “↑”, it 
means the system is in filtration state.  
When the arrow faces downward “↓”, 
the system is in the reverse washing 

state (washing the screen).

Knob shown in Filtration State
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Care and Maintenence
Removal of the filter element for professional cleaning may be required when impurities accumulate 
on the filter and cannot be removed by manual backwashing.
1. Turn off the water to the filter or by pass the system to prevent interruption to building.
2. Pull up on the upper cover to remove it.
3. Hold the pre-filter body with one hand and rotate the connecting nut with the other hand to 

remove the body.
4. Remove the upper retainer, inner ejector and filter element from the body. 
      Note: The knob can be rotated to loosen the upper retainer and filter 
      element.
5. Take out the stainless steel filter element. Gently wash the interior and exterior of the screen 

with detergent and a brush.   Rinse the screen with running water. 
      Note: Strong acid or strong alkali detergent can damage the filter.
      Note:  A new filter element is required if the screen cannot be washed 
      sufficiently to restore water flow.
6. After washing, rotate the knob to have the arrow facing upwards 
      (filtration state).  Reinstall the filter element, inner ejector, and 
      upper retainer.
      Note: The symmetrical ribs go to the left and right of the knob.  
                The third rib location should be away from the knob.
7. Reinstall the filter body and tighten the connecting nut.  
      Check for leaks.

Filter Body

Connecting 
Nut

Inner Ejector

Upper 
Retainer

Filter 
Element
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Troubleshooting

Problem Possible 
Cause Solution

No water 
output

The water 
source is 
turned off.

Turn on the water source.

The filter 
element is 
blocked.

Backwash the system.  Request a professional to clean the 
filter element if backwash is not successful.

Small outlet 
flow

One of the 
valves is not 
fully open.

Turn on ball valves 1, 2, and 4.

Low water 
pressure. Increase the water pressure.

The filter 
element is 
blocked.

Backwash the system.  Request a professional to clean the 
filter element if backwash is not successful.

Leakage at 
connection of 
filter mount

Leak point 1
The thread connection is not
wrapped with PTFE tape or 
needs to be rewrapped.

Wrap the thread connection 
with PTFE tape.

Leak point 2

The brass nut(s) are not 
tight. Tighten the nut(s).

The rubber washer is 
damaged at the inlet/outlet 
connector.

Contact the manufacturer to 
replace the rubber washer.

Leak point 3

The nut is not tight. Tighten the connecting nut.

The o-ring is aged or 
damaged.

If the o-ring is damaged, 
contact the manufacturer to 
replace it.

Leak point 4 The rubber seal is aged or 
damaged.

If the seal is damaged, 
contact the manufacturer to 
replace it.

Leak point 5

Drain connector is not tight. Tighten the drain connector.

The rubber seal is aged or 
damaged.

If the seal is damaged, 
contact the manufacturer to 
replace it.

The PE drain tube is 
installed too high or blocked.

Re-install PE drain tube or 
unblock the tube.

Page 15 1000003998 (Rev A - 05/2017)



Warranty
The Pre-Filtration Sediment Filter EFP01-G-A is warranted to be free from defects in materials and 
workmanship for a period of one year from date of installation.

Leak Point
1

Leak Point
2 Leak Point

2

Leak Point
3

Leak Point
4

Leak Point
5

Dim display 
screen

No battery. Install battery.

The battery 
has run out. Replace battery.

Positive and 
negative poles 
of battery are 
reversed.

Re-install battery.

Poor outlet 
water quality
(with large 
particles)

Bypass valve 
is open. Close ball valve 3.

Pores in 
stainless steel 
screen of filter 
element allow 
mud into the 
filtered water.

Contact professional after-sale personnel to purchase 
screen for replacement or contact professional after-sale 
personnel.
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International Customer Care   630-575-4755   IntlCare@elkay.com  

الضمان

من  عام  لمدة  التصنيع  عيوب  و  المكونات  عيوب  ضد  مضمون    EFP01-G-A  موديل الِقبلي  الرواسب  لترشيح    ELKAY  جهاز 

تاريخ التركيب.

شاشة عرض 

 معتمة.

ركب البطارية.ال يوجود بطارية.

استبدل البطارية.نفدت البطارية.

القطبان الموجبة 

والسالبة للبطارية 

معكوستان.

أعد تركيب البطارية.

جودة المياه 

الصادرة من 

المخرج سيئة. 

(تحتوي جزيئات 

كبيرة(

صمام تعديل 

المسار مفتوح.
أغلق الصمام الكروي 3.

 الفجوات على منخل 

الصلب غير القابل 

للصدأ لعنصر 

الترشيح تسمح 

بدخول الطين إلى 

المياه المرشحة.

اتصل بموظفي ما بعد البيع المختصين لشراء منخل الستبدال القديم أو اتصل 

بموظفي ما بعد البيع المختصين.
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تشخيص األعطال

الحلالسبب المحتملالمشكلة

ال ميوجد خرج 
للمياه

افتح مصدر المياهمصدر المياه مغلق

عنصر الترشيح 

مسدود.

اغسل الجهاز بالطرد العكسي. اطلب المساعدة من الخبير لتنظيف عنصر الترشيح 

في حالة عدم نجاح الطرد العكسي.

تدفق المخرج 

ضعيف.

أحد الصمامات ليس 

مفتوًحا بأكمله.
افتح الصمامات الكروية أرقام 1 و 2 و4.

ضغط المياه 

ضعيف.
زود ضغط المياه.

عنصر الترشيح 

مسدود.

اغسل الجهاز بالطرد العكسي. اطلب المساعدة من الخبير لتنظيف عنصر الترشيح 

في حالة عدم نجاح الطرد العكسي.

وجود تسريب 

عند وصلة تركيب 

المرشح.

نقطة التسريب 1.

أسالك التوصيل ليست

مربوطة بشريط PTFE  أو بحاجة إلى 

إعادة الربط.

. PTFE اربط وصلة السلك بشريط

نقطة التسريب 2.

الصاموالت النحاسية ليست محكمة 

الربط.
عليك بإحكام ربط الصاموالت

حلقة منع االرتشاح المطاطية تالفة عند 

وصلة المدخل/المخرج.

اتصل بالشركة المصنعة الستبدال حلقة 

منع االرتشاح المطاطية.

نقطة التسريب 3.

عليك بإحكام ربط صامولة التوصيل.الصامولة ليست محكمة الربط.

الحلقة على شكل O  قديمة أو تالفة.
إذا كانت الحلقة على شكل O  تالفة، 

اتصل بالشركة المصنعة الستبدالها.

مانع التسريب المطاطي قديم أو تالف.نقطة التسريب 4.
إذا كان مانع التسريب تالًفا،  اتصل 

بالشركة المصنعة الستبدالها

نقطة التسريب 5.

عليك بإحكام ربط  وصلة الصرف.وصلة الصرف ليست محكمة اإلغالق.

مانع التسريب المطاطي قديم أو تالف.
إذا كان مانع التسريب تالًفا،  اتصل 

بالشركة المصنعة الستبدالها

أنبوب الصرف من البولي إيثيلين مثبت 

في مستوى شديد االرتفاع أو مسدود

أعد تركيب أنبوب الصرف من البولي 

إيثيلين أو  َسلِك األنبوب.
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الرعاية والصيانة

قد يكون ضروريًا إزالة عنصر الترشيح لتنظيفه على يد المختصين في حالة ترسب الشوائب على المرشح واستحالة تنظيفها بالطرد 

العكسي اليدوي.

احجب المياه عن المرشح أو حّول مسار المياه عن جهاز الترشيح كي ال تقطع المياه عن المبنى.. 1

ارفع الغطاء العلوي إلزالته.. 2

امسك جسم الترشيح الِقبلي بيد وحرّك الصامولة الدائرية باليد األخرى لفك الجسم.. 3

ارفع الحاجز العلوي والطارد الداخلي وعنصر الترشيح من الجسم. . 4

ملحوظة: يمكن تحريك المقبض لفك الحاجز العلوي وعنصر الترشيح.

 اخرج عنصر الترشيح المصنع من الصلب غير القابل للصدأ. اغسل  األجزاء الداخلية والخارجية من الشاشة برفق . 5

بالمنظف والفرشاة. اشطف المنخل بالمياه الجارية. 

ملحوظة: المنظف الشديد الحمضية أو الشديد القلوية قد يؤدي إلى تلف المرشح.

 ملحوظة: ينبغي تغيير عنصر الترشيح بعنصر جديد إذا استحال غسل المنخل بشكل سليم يسمح 

بإعادة تدفق المياه.

 بعد غسلها، قم بتدوير المقبض كي يكون السهم مواجًها ألعلى (وضع الترشيح(. أعد تركيب . 6

عنصر الترشيح والطارد الداخلي  والحاجز العلوي.

  ملحوظة: تتحرك األضلع المتماثلة إلى يسار ويمين المقبض. ويجب أن يكون 

موقع الضلع الثالث بعيًدا عن المقبض.

 أعد تركيب جسم المرشح مع مراعاة إحكام ربط الصامولة؟ تأكد من   عدم . 7

وجود تسريبات.
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الطرد العكسي

يتم تحديد حث توقيت طلبات الطرد العكسي بجودة المياه. عند تفعيل الحث، الخطوات التالية تغسل المرشح بالطرد العكسي.

حرّك المقبض 180 درجة لتوجيه السهم إلى األسفل. يتحرك الدعم الداخلي األبيض للمرشح إلى األسفل وتتدفق المياه إلى الصرف.. 1

ينبغي غسل المرشح بالطرد العكسي لمدة ثالث دقائق. وقد يتطلب وقتًا أطول إلزالة حجم أكبر من الجزيئات.. 2

حرّك المقبض 180 درجة لتوجيه السهم إلى األعلى. سيتوقف تدفق المياه نحو الصرف، وتتوقف عملية الطرد العكسي.. 3

أعد تصفير التوقيت اآللي بالضغط على "OK " لمدة ثالث ثوان. المرشح اآلن جاهز لالستعمال.. 4

إذا كانت أسهم المقبض مواجهة لألعلى “   ↑  ”  هذا يعني 

أن الجهاز دخل وضع الترشيح. إذا كانت أسهم المقبض 

مواجهة لألعلى “   ↓  ”  هذا يعني أن الجهاز دخل وضع 

الطرد العكسي (غسل المنخل(.

المقبض في الصورة في  وضع الترشيح
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تشغيل اإللكترونيات

يحتوي هذا المنتج على إضاءة خلفية LCD . في حالة تركيب البطارية، يمكنك الضغط على أي مفتاح كي تضاء اإلضاءة الخلفية • 

لمدة ثالث ثوان.

يبدأ التوقيت اآللي للمنتج عند تركيب البطارية، وتظهر التوقيت التلقائي " 000 ".• 

يزيد التوقيت اآللي بوحدات من اليوم الواحد (مثال: 001، 002، 003، 004.....والتوقيت 999 هو أقصى حد(.• 

لتصفير طلب حث الطرد العكسي، اضغط مع االستمرار على  " OK " لمدة ثالث ثوان. تكون الشاشة في وضع التصفير "000".• 

تطلب الشاشة الطرد العكسي من المستخدم بنهاية الوقت المحدد. الوقت التلقائي للطرد العكسي هو "030" يوًما. لطلب الطرد • 

العكسي، تومض الشاشة مرتين كل ثانية وتستمر في الوميض لتخبر المستخدم بغسل المرشح بالطرد العكسي يدويًا. الضغط على 

مفتاح "OK " تصفر التوقيت اآللي وتتوقف الشاشة عن الوميض. طريقة ضبط توقيت طلب الطرد العكسي:

في وضعية التشغيل، اضغط على مفتاح "SET " لمدة ثالث ثواني. تظهر الشاشة الوضع الحالي ("030" يوًما تلقائيًا(. اختر المفتاح أ( 

"enter " لضبط وقت طلب الطرد العكسي. يبدأ الرقم على اليمين في الوميض أواًل. اضغط على مفتاح "OK " لزيادة القيمة.
ملحوظة: تعاد دورة األرقام إلى 0 بعد 9.

اضغط على المفتاح "SET " مرة أخرى وبعدها يبدأ الرقم في المنتصف في الوميض. اضغط على مفتاح "OK " لزيادة القيمة.ب( 

اضغط على المفتاح "SET " مرة أخرى وبعدها يبدأ الرقم على اليسار في الوميض. اضغط على المفتاح  " OK " لزيادة القيمة.ج( 

اضغط على المفتاح "SET " مرة أخرى للخروج من الضبط. اآلن تم حفظ وقت طلب الطرد العكسي الذي حدده المستخم.د( 

ملحوظة: بعد مرور 10 ثوان دون أي ضغط على واجهة إعدادات الضبط، يخرج المستخدم من إعدادات الضبط تلقائيًا ويعود 

إلى الشاشة الطبيعية. لن يتم حفظ القيمة. 
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يجب أن يكون القطب الموجب (+( للبطارية 
مواجًها ألعلى.(الجانب المزود بالحروف(

المشبك النحاسي

جانب تثبيت المشبك النحاسي.

يجب تركيب البطارية في مكانها السليم. 
يجب أن تضغط نقاط المشبك من 

الجانبين على البطارية

تركيب البطارية

ارفع الغطاء التجميلي العلوي إلزالته من جهاز الترشيح.. 1

ركّب البطارية في ظهر شاشة العرض اإللكتروني على أن يكون الطرف الموجب (+( موجه إلى الخارج. يجب تركيب الطرف ذي . 2

المشبك النحاسي أواًل وبعدها يمكن دفع البطارية في مكانها.

ملحوظة: يبدأ التوقيت اآللي بمجرد تركيب البطارية.

صمام 
كروي 1

عداد المياه

صمام 
كروي 4

صمام 
كروي 3

عند  يكون  االرتفاع  أن  يجب 
ألنبوب  المخرج  وجانب  التركيب 
الصرف من البولي إيثيلين أقل من 
الفتحة العاكسة للسحب في واصلة 

الصرف لمنع تناثر المياه.

يجب وضع جزء من أنبوب 
الصرف في صرف األرضية 

وتثبيته فيها.

صمام 
كروي 2

غير وضع جهاز الترشيح إلى وضع الترشيح (سهم المقبض يتجه إلى األعلى(. افتح صمام المدخل الرئيسي (الصمام الكروي 1.   .9
اغلق الصمام الكروي 3. افتح الصمام الكروي 2 و4 بالترتيب. افتح أي صنبور للسماح بتنفيس الهواء من الجهاز. اعلق الصنبور 

بمجرد خروج الهواء وتأكد من عدم وجود أي تسريبات لمدة خمسة دقائق. غير الوضع إلى الطرد العكسي (سهم المقبض يتجه 

إلى األسفل( لمدة دقيقتين وتأكد من عدم وجود أي تسريبات. أصلح أي تسريبات تجدها. إن لم تكن هناك تسريبات، إذن 

فالجهاز صالح لالستخدام.
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بعد تركيب المرشح، أدخل إحدى أطراف أنبوب الصرف من البولي إيثيلين في مشبك الخرطوم. ركب طرف أنبوب الصرف مع مشبك . 8

الخرطوم على المقبض الكبير في أسفل تجميعة المرشح. أحكم ربط مشبك الخرطوم باستخدام مفك البراغي.

يجب أن تكون فنحة صرف األرضية موازية لألرض لتوفير تصريف سليم ومنع التلف الناتج عن المياه.• 

يجب أن يكون االرتفاع عند التركيب وجانب المخرج ألنبوب الصرف من البولي إيثيلين أقل من الرابطة العاكسة للسحب. في إذا • 

كان ارتفاعها أعلى، ستتدفق المياه من الرابطة العاكسة للسحب مما يسبب التلف.

إذا كان الموصل بالمجاري شديد القرب من صرف األرضية بسبب البيئة المحيطة بالتركيب، يمكنك أن قطع ماسورة المجاري من • 

البولي إيثيلين لمنع االنبعاجات وضمان الصرف السليم.

في حالة إن كانت رابطة الصرف شديدة االرتفاع أو شديدة االنخفاض بسبب موقع تركيبها، يمكن استخدام أنبوب صرف من  كلوريد • 

البولي فينيل قطره الداخلي 12.5 مم ذي طول أكبر (غير موفر( دون وظيفة عكس السحب.

صفحة 10 1000003998 (المراجعة أ - 05/2017(

اكبس في هذه 
الفجوة

وصلة
الصرف

الفتحة
العاكسة للسحب



يجب أن يكون الجانب األمامي للمقبض مواجًها الخارج لسهولة الوصول إليها في حالة الطرد العكسي. ولتعديل موضع المقبض،    .7
ارفع الغطاء التجميلي العلوي للوصول إلى الصامولة التي تربط  بالوعة جهاز الترشيح. امسك هيكل جهاز الترشيح وحرّك الصامولة 

الرابطة في عكس عقارب الساعة لفكها. قم بتدوير البالوعة وأحكم إغالق الصامولة.

ملحوظة: يمكن تغيير اتجاه الغطاء التجميلي 

الصامولة الرابطة
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بعد توصيل الرابطات النحاسية، أوصل الرابطة الداخلية بعالمة "مدخل IN " (الظاهرة على اليسار(. أوصل الرابطة الخارجية بعالمة . 6

"مخرج OUT " (الظاهرة على اليمين(. أدر الصاموالت النحاسية إلحكام غلق المرشح وضغط حلقة منع االرتشاح المطاطية.

 ملحوظة: ال تفرط في إحكام ربط الوصالت. يمكن أن يحدث التلف و/أو التسريبات في حالة اإلفراط  في ربط الوصالت.

مخرج
مدخل
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140 مم

4 .) PTFE) اربط األسالك الخارجية للواصلتين النحاسيتين بشريط من البولي تترا فلورو ايثيلين

ثبّت حامالت الواصالت النحاسيات في جانب المدخل والمخرج للمواسير. يمكن استخدام زردية دقيقة الرأس أو أي أداة أخرى . 5

إلدارة الموصالت النحاسية باستخدام الحافات الداخلية. 

حدود  في  النحاسية(  الصاموالت  (ليست  النحاسيتين  للواصلتين  الخارجيتين  الواجهتين  بين  المسافة  تكون  أن  يجب  ملحوظة:    

حوالي 140 مم.

الحافة

الداخلية
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أدخل أنبوب الصرف من  كلوريد البولي فينيل بالكامل في المقبض المركزي في أسفل تجميعة المرشح. احكم غلق األنبوب خالل . 2

الفتحة العاكسة للسحب باستخدام كبل الربط المتوفر. اسحب كبل الربط وشد وثاقه على أنبوب الصرف للتأكد من تأمينه.

أنبوب صرف من 
 كلوريد البولي فينيل

المقبض
المركزي

كبل ربط

الفتحة
العاكسة للسحب

ضع الواصلة النحاسية في الصامولة النحاسية. ضع حلقة منع االرتشاح المطاطية داخل الصامولة لخلق منع تسريب على الواصلة. . 3

كرر الخطوات السابقة مع المجموعة الثانية من الوصلة النحاسية والصامولة النحاسية وحلقة منع االرتشاح المطاطية. انظر الشكل 

التوضيحي للتجميع.

حلقة منع 
ارتشاح مطاطية

واصلة نحاسية

صامولة نحاسية اربط الطرف بشريط 
PTFE
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التركيب

قبل تركيب المرشح الِقبلي، أغلق الصمام الرئيسي الداخل (الصمام الكروي 1(، ثم اقتح أي صنبور أو أي مخرج مياه آخر لصرف . 1

المياه من المواسير.

إذا كنت ال ترغب في التأثير على االستخدام المنزلي الطبيعي، يمكنك اإلبقاء على الصمام الرئيسي الداخل مفتوًحا   ملحوظة: 

عن طريق إغالق الصمام الكروي 2، وإغالق الصمام الكروي 4 وفتح الصمام الكروي 3. 
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أفصل مصدر المياه عن البيت وعّدل المواسير حتى تطابق الصورة أدناه. قم بتنظيف جميع المواسير والموصالت قبل مواصلة التركيب.

ملحوظة: يمكن استخدام المرشح مع وضع المدخل على الطرف األيمن أو األيسر. جميع الصور في دليل االستخدام تظهر المدخل 

على اليسار ألغراض التوضيح.

قبل التركيب

صمام 
ال

ي
الكرو

عداد المياه

ف 
صر

األرضية

األرضية

X مم
 > 65

ب والحائط
المسافة بين خط األنابي

X مم
 > 220

ف 
ص

المسافة بين منت
المواسير والحاجز 

العلوي

X مم
 = 180 + 5

(المسافة بين المدخل/
المخرج)

X مم
 < 1200

(المسافة بين مركز المدخل/
ف في 

صر
المخرج وال

ضية)
األر

X مم
 > 350

(المسافة بين خط المواسير 
والحائط)
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إخطار
ال يُستَخدم مع الماء الملوث  بالميكروبات أو مجهول الجودة.

يجب حماية محيط جهاز الترشيح من درجات حرارة التجميد، والصقيع، والجليد، والبَرَد ، والثلج. التعرض لهذه العناصر قد يسبب 

الصدوع واألعطال في المنتج.

قم بإيقاف اإلمداد بالماء إذا كانت هناك نية لعدم استخدامها لفترة زمنية طويلة.

لالستخدام مع الماء البارد فقط. ال يستخدم مع خط الماء الساخن.• 

يجب التأكد من أن التركيب يتوافق مع جميع القوانين والتنظيمات المحلية  وقوانين وتنظيمات الوالية.• 

إذا كان ضغط المياه الفعلي أعلى أو أقل من المدى التشغيلي، يجب تركيب إما مضخة تقوية أو صمام تقليل لضمان التشغيل • 

الطبيعي للمعدات.

تم تصميمه    لالستخدام المنزلي فقط.• 

يجب أن يقوم بتركيب المرشح عامل مختص ومدرّب.• 

تنبيه

تنبيه

140 مم

318 مم

264 مم
95 مم
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قائمة األجزاء

تجميعة مرشح• 

 •)G1 )2 صامولة نحاسية

 •)G3/4 )2 واصلة نحاسية

حلقة منع ارتشاح مطاطية (2(• 

قطره الداخلي 12.5 مم. أنبوب  صرف من كلوريد • 

البولي فينيل (300 مم(

كبل ربط 150 مم• 

أنبوب صرف (1.2 م( من البولي إيثيلين قطره • 

الداخلي 29.5 مم.

مشبك الخرطوم• 

بطارية ليثيوم 3 فولت• 

دليل االستخدام• 

المواصفات

0.1 - 0.4 ميجا باسكالالضغط التشغيلي المعياري

التدفق التشغيلي المعياري
 50 لتر/دقيقة عند
0.2 ميجا باسكال

4 - 40 درجة مئويةدرجة الحرارة المحيطة المعيارية

5 - 38 درجة مئويةدرجة الحرارة التشغيلية المعيارية

90% أقصىالرطوبة المحيطة

أنبوب صرف من كبل ربط

البولي إيثيلين

البطارية

مشبك 

الخرطوم

صامولة نحاسية
واصلة

نحاسية

 حلقة منع 

ارتشاح مطاطية

أنبوب صرف من 

 كلوريد البولي فينيل
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EFP01-G-A  لترشيح الرواسب الِقبلي موديل  ELKAY  جهاز

برجاء قراءة جميع التعليمات، والمواصفات، واالحتياطات قبل تركيب  نظام ترشيح المياه واستخدامه.
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ترشيح
دليل التركيب واالستخدام


