
 Οδηγίες Χρήσης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1

1000 E

2000 E



ΕΙΣΑΓΩΓΗ…………………………………………..…………...3

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ…………………………..3

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ………………………….……………5

Παροχή κρύου νερού……………………………………………...6

Παροχή ζεστού νερού……………………………………………..6

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ…………..……..…….…..7

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ………………………..………..9

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ………………….………...…..….10

2



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Συγχαρητήρια…

για την επένδυση που κάνατε στο ηλεκτρονικό σύστημα καθαρισμού του νερού ECLIPSE™Stand!
Με την επένδυσή σας αυτή έχετε κάνει ένα σημαντικό βήμα για την καλυτέρευση της ποιότητας 
του νερού που πίνετε και μαγειρεύετε.
Αυτό το σύστημα θα σας υπηρετήσει αξιόπιστα για πολλά χρόνια εφόσον λειτουργεί και 
συντηρείται σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού του εγχειρίδιου χρήσης.

Έχετε κάνει μια σοφή επένδυση. Για το λόγο αυτό, αφιερώστε λίγα λεπτά στο να διαβάσετε αυτό το 
εγχειρίδιο, έτσι ώστε να αντιληφθείτε όλα τα οφέλη που έχει να προσφέρει το νέο σας ηλεκτρονικό 
σύστημα καθαρισμού του νερού ECLIPSE™Stand!

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Για την διασφάλιση της καλής απόδοσης του συστήματος για πολλά χρόνια καθώς και της 
μέγιστης προστασίας  από επιβλαβείς ουσίες, που μπορεί να βρίσκονται στο νερό του 
δικτύου σας, πρέπει σε κάθε περίπτωση να γίνεται αντικατάσταση των ανταλλακτικών 
φίλτρων: 

· Ετησίως (για μία μέση κατανάλωση έως 25 λίτρα/ημέρα)
· Ανά εξάμηνο (για μία μέση κατανάλωση από 30 έως 50 λίτρα/ημέρα)

2. Η αντικατάσταση των ανταλλακτικών φίλτρων και η συντήρηση του συστήματος πρέπει να 
γίνεται από εξουσιοδοτημένο τεχνικό της εταιρείας.

3. Η χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών φίλτρων και εξαρτημάτων καθώς και επισκευή ή 
συντήρηση από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό της εταιρείας ακυρώνει την εγγύηση του 
συστήματος.

4. Διαβάστε μέχρι τέλους αυτό το εγχειρίδιο προτού προσπαθήσετε να τοποθετήσετε ή να 
λειτουργήσετε το σύστημα

5. Το σύστημα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται όπου το νερό δεν είναι μικροβιολογικά ασφαλές 
ή είναι αγνώστου ποιότητος χωρίς επαρκή απολύμανση πριν το σύστημα. 

6. Μόνο για χρήση σε παροχή κρύου πόσιμου νερού.
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7. Μην αφήνετε το σύστημα αχρησιμοποίητο για μεγάλες χρονικές περιόδους (10 ημέρες και 
άνω). Εάν το σύστημα πρέπει να μείνει αχρησιμοποίητο για πάνω από 10 ημέρες, κλείστε 
τον διακόπτη παροχής νερού, αφαιρέστε όλο το νερό από το σύστημα και βγάλτε το 
καλώδιο από την πρίζα. Όταν επιστρέψετε, ανοίξτε τον διακόπτη παροχής νερού, βάλτε το 
καλώδιο στην πρίζα, αφήστε το σύστημα να γεμίσει και συνεχίστε τη χρήση. Στην 
περίπτωση που το σύστημα δεν έχει χρησιμοποιηθεί για 10 ημέρες και άνω και δεν έχει 
αφαιρεθεί το νερό τότε πριν από την χρήση θα πρέπει να αδειάσετε το νερό που έχει μείνει 
στο σύστημα και να το αφήσετε να γεμίσει με φρέσκο νερό.

8. Αν το σύστημα μείνει αχρησιμοποίητο για λίγοτερο από 10 ημέρες δεν χρειάζεται να 
αδειάσουμε το νερό αρκεί το σύστημα να είναι στο ρεύμα σε κατάσταση λειτουργίας.

9. Σε περίπτωση που ο διακόπτης του ζεστού νερού είναι μόνιμα κλειστός και δεν 
καταναλώνεται καθόλου ζεστό νερό ή νερό σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, τότε 
συνιστάται να αδειάζουμε 2 λίτρα νερό από την παροχή του ζεστού μία φορά την εβδομάδα, 
έτσι ώστε να ανανεώνεται το νερό στην δεξαμενή του ζεστού.

10. Το σύστημα δεν πρέπει να εκτίθεται σε θερμοκρασίες ψύχους, υπερβολικής ζέστης ή σε 
βροχή διότι αυτό μπορεί να μειώσει την απόδοσή του ή να προκαλέσει βλάβη στα μέρη του 
συστήματος και διαρροή νερού.

11. Η πίσω πλευρά του συστήματος πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 5 
εκατοστών από οποιαδήποτε κάθετη επιφάνεια, ώστε να διασφαλίζεται ο σωστός αερισμός 
του συστήματος.

12. Η εγκατάσταση αυτού του προϊόντος πρέπει να γίνεται από εξουσιοδοτημένο τεχνικό της 
εταιρείας σύμφωνα με τους κρατικούς κανονισμούς ασφαλείας.
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ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Για να λειτουργήσει το σύστημα, βεβαιωνόμαστε ότι τροφοδοτείται με κρύο νερό στην παροχή του 
(ο εξωτερικός διακόπτης παροχής νερού να είναι ανοικτός). 
Συνδέουμε το καλώδιο ρεύματος με την πρίζα και ανοίγουμε τον διακόπτη ζεστού νερού που 
βρίσκεται στο πίσω μέρος του συστήματος (φωτο 1).

                            
                          (φωτο 1)

Το σύστημα θα γεμίσει τις δεξαμενές του αυτόματα και θα αρχίσει να ψύχει και να θερμαίνει το 
νερό αντίστοιχα. Το σύστημα θα σταματήσει αυτόματα την διαδικασία ψύξης και θέρμανσης όταν 
το νερό αποκτήσει θερμοκρασία 5οC και 80οC αντίστοιχα.
Αν δεν ανοίξουμε τον διακόπτη ζεστού νερού τότε η παροχή ζεστού νερού θα παρέχει νερό σε 
θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Στην μπροστινή οθόνη του συστήματος η μπλέ και κόκκινη λυχνία μας δείχνουν ότι τα συστήματα 
ψύξης και θέρμανσης είναι ενεργοποιημένα (φώτο 2).

 

 (φώτο 2) 

Παροχή Κρύου Νερού
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Για να πάρουμε κρύο νερό από το σύστημα πατούμε τον μπλέ διακόπτη επιλογής κρύου νερού 
(φώτο 2). Η μπλε λυχνία επιλογής κρύου νερού αρχίζει να αναβοσβήνει. Με το ποτήρι μας 
πιέζουμε τον διακόπτη παροχής νερού (φώτο 3) μέχρι να πάρουμε την επιθυμητή ποσότητα νερού. 
Απομακρύνουμε το ποτήρι μας και το σύστημα σταματά αυτόματα να παρέχει νερό.

Για λόγους ασφαλείας, αν με το ποτήρι μας πιέσουμε τον διακόπτη παροχής νερού χωρίς να έχουμε 
επιλέξει αν θέλουμε ζεστό ή κρύο, το σύστημα δεν θα βγάλει νερό και η κόκκινη και μπλε λυχνία 
επιλογής θερμοκρασίας νερού θα αναβοσβήνουν. Επιλέγουμε την θερμοκρασία νερού που 
επιθυμούμε πατώντας τον μπλέ ή κόκκινο διακόπτη και μετά τοποθετούμε το ποτήρι μας στην 
παροχή νερού.

Παροχή Ζεστού Νερού

Για να πάρουμε ζεστό νερό από το σύστημα πατούμε τον κόκκινο διακόπτη επιλογής ζεστού νερού 
(φώτο 2). Η κόκκινη λυχνία επιλογής ζεστού νερού αρχίζει να αναβοσβήνει. Κρατώντας τον 
κόκκινο διακόπτη επιλογής ζεστού νερού πατημένο πιέζουμε με το ποτήρι μας τον διακόπτη 
παροχής νερού (φώτο 3) μέχρι να πάρουμε την επιθυμητή ποσότητα νερού. Απομακρύνουμε το 
ποτήρι μας και το σύστημα σταματά αυτόματα να παρέχει νερό.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η παροχή ζεστού νερού παρέχει νερό αρκετά καυτό (80οC) και η επαφή του με το 
σώμα μας μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα! Για λόγους ασφαλείας το ζεστό νερό 
παρέχεται μόνο κρατώντας τον κόκκινο διακόπτη επιλογής ζεστού νερού συνεχώς πατημένο και 
όσο το ποτήρι μας πιέζει τον διακόπτη παροχής νερού ταυτόχρονα. 

Αν έχετε μικρά παιδιά για την μέγιστη ασφάλεια μπορείται να απενεργοποιήσετε το καυτό νερό 
κλείνοντας τον διακόπτη που βρίσκεται στο πισω μέρος του συστήματος (φώτο 1). Στην περίπτωση 
αυτή η παροχή ζεστού νερού θα παρέχει νερό σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.

                       (φωτο 3)   

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
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Τα συστήματα ECLIPSE™Stand έχουν σχεδιασθεί έτσι ώστε να απομακρύνουν αποτελεσματικά 
επιβλαβείς ή τοξικές ουσίες που μπορεί να βρεθούν ή βρίσκονται στο πόσιμο νερό, με σκοπό την 
μέγιστη προστασία της υγείας από τις επιπτώσεις των ουσιών αυτών.

Επίσης έχουν σχεδιασθεί με τέτοιον τρόπο ώστε να μην αφαιρούν από το νερό τα ωφέλημα 
ιχνοστοιχεία. Το αποτέλεσμα είναι καθαρό, υγιεινό, μεταλλικό νερό.

Όλα τα συστήματα ECLIPSE™Stand μπορούν να να εξοπλιστούν με τις ακόλουθες μονάδες 
καθαρισμού νερού:
α) Μοναδα καθαρισμού UF + UV (5 Σταδίων) και
β) Μονάδα καθαρισμού RO + UV (5 Σταδίων)

Η επιλογή της κατάλληλης μονάδας καθαρισμού εξαρτάται αποκλειστικά από το νερό του δικτύου 
της περιοχής.

Στάδια Καθαρισμού

1ο Στάδιο: Φίλτρο Ιζημάτων 

Αποµάκρυνση αιωρούµενων στερεών, χωµάτων, ιζηµάτων, σκουριών. 
Απομάκρυνση σωματιδίων μεγέθους 5 μm.
Μέγιστη ροή: 4 λίτρα/λεπτό

2ο Στάδιο: Φίλτρο Ενεργού Άνθρακα

Αποµάκρυνση χλωρίου, παραπροϊόντων χλωρίωσης, φυτοφαρµάκων, οργανικών βιομηχανικών 
ρύπων κλπ. 
Μέγιστη ροή: 4 λίτρα/λεπτό

3ο Στάδιο: 

Μεμβράνη   UF   (  Ultra     Filtration  ) - Μονάδα καθαρισμού   UF   +   UV     
Αποµάκρυνση παθογόνων μικροοργανισμών (κρυπτοσπορίδιο, κύστες) και τοξικών ανόργανων 
ουσιών (π.χ αμίαντος). 
Διάμετρος πόρων μεμβράνης: 0,01 μm
Μέγιστη ροή: 4 λίτρα/λεπτό

Μεμβράνη   TFC     RO   (  Reverse     Osmosis  ) - Μονάδα καθαρισμού   RO   +   UV     
Αποµάκρυνση παθογόνων μικροοργανισμών (κρυπτοσπορίδιο, κύστες), τοξικών ανόργανων 
ουσιών (π.χ αμίαντος), βαρέων μετάλλων (π.χ μόλυβδος, χαλκός, χρώμιο), νιτρικών αλάτων και 
υψηλών συγκεντρώσεων αλάτων (σε περιοχές που το νερό είναι γλυφό).
Διάμετρος πόρων μεμβράνης: 0,0001 μm
Μέγιστη ροή: 300 λίτρα/ημέρα

4ο Στάδιο: Φίλτρο Ενεργού Άνθρακα
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Αποµάκρυνση πτητικών οργανικών ενώσεων, δυσάρεστων οσµών, βελτίωση και φινίρισµα γεύσης. 
Μέγιστη ροή: 4 λίτρα/λεπτό 

5ο Στάδιο: UV Protection (Ultra Violet) 

Αποστείρωση του παραγώμενου νερού από µικροοργανισµούς και ιούς µέσω υπεριώδης 
ακτινοβολίας, χωρίς χηµικά πρόσθετα. 
Το στάδιο αυτό είναι ενσωματωμένο στην κεντρική δεξαμενή αποθήκευσης καθαρού νερού, για 
την μέγιστη προστασία και διατήρηση του παραγώμενου καθαρού νερού.
Μέγιστη ισχύς: 6W

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Μέγεθος & Βάρος 

Συστήματος

 Σειρά 2000E (Stand type) : 30(Π) X 42(Β) X 125(Υ) cm

 Σειρά 1000E (Desk top) : 30(Π) X 42(Β) X 51(Υ) cm

 Σειρά 2000E (Stand type) : 34 kg (UF+UV), 35 kg (RO+UV)

 Σειρά 1000E (Desk top) : 23 kg (UF+UV), 24 kg (RO+UV)

ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤ

ΟΣ ΝΕΡΟΥ

UF + UV
ULTRA FILTRATION

(5 ΣΤΑΔΙΩΝ)

Μοντέλο: PCUV-2000E (Stand type)

Μοντέλο: PCUV-1000E (Desk top)

RO + UV
REVERSE OSMOSIS

(5 ΣΤΑΔΙΩΝ)

Μοντέλο: PCRV-2000E (Stand type)

Μοντέλο: PCRV-1000E (Desk top)

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ

Δεξαμενή Κρύου

(Ανοξείδωτη)
 Σειρά 2000E: 3,0 liters / Σειρά 1000E: 1,9 liters

Δεξαμενή Ζεστού

(Ανοξείδωτη)
 Σειρά 2000E: 3,0 liters / Σειρά 1000E: 1,5 liters

Κεντρική Δεξαμενή

(Ανοξείδωτη)

 Σειρά 2000E: 4,9 liters / Σειρά 1000E: 4,5 liters

 Με  εμβαπτιζόμενη  λυχνία  UV για  μέγιστη  προστασία  του 

αποθηκευμένου νερού

ΣΥΣΤΗΜΑ

ΨΥΞΗΣ

Compressor  100 W

Έλεγχος Θερμοκρασίας  Thermostat -5  ± 0.5  off, 5  ± 0.5  on℃ ℃ ℃ ℃

Ψυκτικό Αέριο  R 134a (Φιλικό προς το Περιβάλλον)

ΣΥΣΤΗΜΑ

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Heater
 Σειρά 2000E (Stand type): 460 W 

 Σειρά 1000E (Desk top): 300 W

Έλεγχος Θερμοκρασίας  Auto Operating Bimetal 83  ± 3  off, 73  ± 3  on℃ ℃ ℃ ℃

Overheat Protector  Bimetal

ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ  220V , 50 Hz

Τα συστήματα ECLIPSE™Stand κατασκευάζονται στην Κορέα από την:

PHSI - Pure Water Technology
120 E. Lake Street Suite 401

Sandpoint, ID83864
USA
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ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα Πιθανή Αιτία Λύση

Το σύστημα δεν λειτουργεί 
και δεν ανάβουν οι λυχνίες 

ζεστού και κρύου νερού

Είναι το καλώδιο ρεύματος 
στην πρίζα;

Τοποθετείστε το καλώδιο 
ρεύματος στην πρίζα.

Η πρίζα έχει ρεύμα; Τοποθετείστε το καλώδιο 
ρεύματος σε άλλη πρίζα.

Το νερό δεν είναι παγωμένο

Είναι το σύστημα εκτεθειμένο 
στο ηλιακό φως ή βρίσκεται 
κοντά σε μονάδα θέρμανσης;

Αλλάξτε τη θέση του 
συστήματος ώστε να 

αποφεύγεται η ηλιακή 
ακτινοβολία και η έκθεση σε 

ζέστη από θέρμανση

Έχει αρκετή απόσταση από 
τον τοίχο;

Το σύστημα πρέπει να έχει 
τουλάχιστον 5 εκ. απόσταση 

από τον τοιχό.

Έχετε μεγάλη κατανάλωση 
νερού;

Περιμένετε 15 - 20 λεπτά έως 
ότου η μονάδα ολοκληρώσει 

την ψύξη του νερού

Το νερό δεν είναι καυτό

Είναι κλειστός ο διακόπτης 
του ζεστού νερού;

Ανοίξτε τον διακόπτη του 
ζεστού νερού

Εχετε μεγάλη κατανάλωση 
νερού;

Περιμένετε 10 - 15 λεπτά έως 
ότου η μονάδα ολοκληρώσει 

την θέρμανση του νερού

Το σύστημα δεν βγάζει νερό

Είναι το καλώδιο ρεύματος 
στην πρίζα;

Τοποθετείστε το καλώδιο 
ρεύματος στην πρίζα και 

ελέγξτε αν υπάρχει διακοπή 
ρεύματος

Υπάρχει διακοπή νερού;

Περιμένετε να επανέλθει το 
νερό και επανατοποθετείστε 
το καλώδιο ρεύματος στην 

πρίζα

Είναι ο διακόπτης παροχής 
νερού ανοικτός;

Ανοίξτε τον διακόπτη παροχής 
νερού

Υπάρχει ρεύμα, υπάρχει 
παροχή νερού και ο διακόπτης 
παροχής νερού είναι ανοικτός

Επικοινωνείστε με το service 
της εταιρείας
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ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ECLIPSE HELLAS

ΒΡΥΟΥΛΩΝ 166-168, ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ,ΤΚ 16122
Τηλ. 210 7225101-3, Φαξ 210 7248561

e-mail: info@eclipseusa.gr, service  @eclipseusa.gr  , sales@eclipseusa.gr
website: www.eclipseusa.gr
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