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نکات ایمنی

لطفاً به توضیحات مربوط به تصاویر زیر که رعایت قوانین ایمنی و کاربری را مورد تأکید 
قرار می دهد توجه کنید. 

عیب یابی
زمانی که دستگاه کار نمی کند، لطفًا منبع ورود آب را ببندید.

نگهداری
برای جلوگیری از نشت آب یا صدمه به دستگاه، هرگز اجزای 

دستگاه را جدا نکنید.

ممانعت از تماس کودکان با دستگاه
هرگز اجازه ندهید که دستگاه توسط کودکان به کار بیافتد.

تماس اضطراری
برای دریافت هرگونه کمک مربوطه با مرکز خدمات پس از فروش 

فلر یا مرکز خدمات شهری محل زندگیتان تماس بگیرید

خدمات مربوط به تعمیر صحیح
این دستگاه فقط باید توسط متخصصین خدمات فلر مورد تعمیر یا 

بازبینی قرار گیرد.  

لوازم جانبی و فیلترها
برای حفظ عملکرد عادی فیلترهای دستگاه، حتمًا از لوازم جانبی و 
فیلترهای که توسط فروشنده ی محصوالت فلر ارائه می شود، استفاده 

کنید.

ممانعت از قرار دادن دستگاه در معرض نور خورشید
دستگاه را در مکانی که نور خورشید به آنجا می تابد قرار ندهید. 

سی
فار

WP 103

مشتری گرامی، ضمن تشکر از حسن سلیقه و اعتماد شما به برند 
فلر، امیدواریم از کار با این دستگاه لذت ببرید.
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WP103 ................................................................... :مدل
ابعاد)میلی متر(: ......................................................440×180×470 

وزن خالص: .........................................................4/5 کیلوگرم

اجزای کلی:
تصفیه آب) یک دستگاه(

لوله ی پلی اتیلن: 5 متر
دفترچه راهنما: یک نسخه

شیر توپی از جنس کروم )یک عدد(
شیر زانویی)یک عدد(

اقالم مورد نیاز برای نصب: 
 قطعات موجود برای نصب دستگاه*

اتصال  پیچها،  مانند  دستگاه  نصب  برای  استاندارد  قطعات  شامل  اقالم  این  توجه:   *
زانویی، گیره ی پالستیکی، درپوش شیر و غیره است.

مشخصات دستگاه

 اجزای دستگاه و اقالم موجود در کارتن

دما
درجه ی   4-38 بین  دمای  با  خشک  محیطی  در  دستگاه  از  لطفًا 

سانتیگراد استفاده کنید.

رطوبت
 UF اگر دستگاه به مدت طوالنی مورد استفاده قرار نمی گیرد، فیلتر

را مرطوب نگهدارید.

ضد انجماد
هرگز دستگاه را در فضایی که در معرض دمای زیر صفر درجه  قرار 

می گیرد، نگهداری نکنید.
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نمودار طرح کلی دستگاه تصفیه آب

سیستم تصفیه آب

درپوش
 آب تصفیه شده

 شیر 

مجرای آب 
تصفیه شده

مجرای ورود آب 
شیر

 شیر توپی

آب لوله 

نکته:
 این تصویر فقط برای مراجعه و راهنمایی مورد توجه قرار گیرد.

 عملکرد دستگاه

تصفیه با کیفیت باال
این دستگاه ذرات شن، مواد معلق، چسبنده، مواد آلی، طعم، بو، کلر و باکتری های 

موجود در آب را کاهش می دهد تا آبی خالص و شیرین برای شما تهیه کند.

تهیه ی آب تازه به طور دائم
آب مورد تصفیه از لوله   وارد دستگاه می شود تا تهیه ی آب خالص تازه را تضمین کند.
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 معرفی فیلترها

عملکرد تصویر نام فیلتر مراحل 
ورود آب

وظیفه ی تصفیه ی کلی آب 
از ذرات درشت، ِگل، شن، 

ناخالصی ها، زنِگ آهن و 
ذرات معلق در آب را به 

عهده دارد

فیلتر از الیاف 
)PP( پلی پروپیلن

مرحله یک

رنگ و بوهای غیـــر عادی 
جذب  را  آب  در  موجود 
میکند. کلر و مواد آلی موجود 

در آب را از بین میبرد.

فیلتر گرانولی کربن 
فعال

مرحله دو

دیـگر  بــار  فیلـــتر  ایــــن 
آلی  مــواد  میـکرومولکولها، 
موجود در آب را تصفیه می کند 
و باعث می شود که آب طعم 

بهتری پیدا کند.

فیلتر دوم کربن فعال مرحله سه

با دقت تصفیه 01/.0 – 0/1؛  
توانایی تصفیه ی 99 درصد 

باکتریها، زنِگ آهن، مواد 
چسبنده، ترکیبات آلی و 

غیره را دارد. 

نازک  الیه ی  از  فیلتر 
)UF(اولترافیلتراسیون

مرحله چهار

 .
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فیلتر 

پلی پروپیلن 
PP

فیلتر گرانولی 
کربن فعال

فیلتر از الیه ی نازک 
اولترافیلتراسیون

فیلتر دوم 
کربن فعال

12 ماه12 ماه8 ماه4 ماه

نکته:
زمانهای ذکر شده در باال فقط به عنوان مرجع است و بر اساس مصرف روزانه 10 لیتر 
محاسبه شده است. زمان دقیق تعویض فیلترها با نوع آب محل استفاده و مقدار مصرف 

متغیر است. 

چرخه تعویض فیلترها

راهنما و موارد قابل توجه هنگام استفاده

راهنمای استفاده
1. مطمئن شوید که دستگاه توسط متخصصین ما به درستی در محل شما نصب شده 

است.
از لوله  باز کنید تا آب خالص)تصفیه شده(  2. بعد از نصب شیر توپی، شیر آب را 

خارج شود.
3. این دستگاه در دمای بین 48-3 درجهی سانتیگراد کار خواهد کرد. هرگز برای 

تصفیه آب داغ از این دستگاه استفاده نکنید. در غیر اینصورت دستگاه آسیب خواهد 
دید.

4. در صورتی که به مدت طوالنی قصد ندارید از دستگاه استفاده کنید، شیر توپی را 
دستگاه  لوله ی  از  آب  تا  بگذارید  دقیقه  مدت3-5  به  مجدد  استفادهی  هنگام  ببندید. 

خارج شود.
5. زمانی که مقدار آب خروجی خیلی کم است یا نیاز به تعویض فیلترها داشتید با 

مرکز خدمات پس از فروش فلر تماس بگیرید.
6. زمانی که آب لوله کشی دوباره به جریان افتاد، ناخالصیهای درون لوله را خارج کرده 

سپس شیر توپی را باز کنید.
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نگهداری

1. برای داشتن آب خالِص با کیفیت، فیلترها را به موقع تعویض کنید.
مستقیم  نور  معرض  در  را  آن  هرگز  و  کنید  حمل  ظرافت  و  دقت  با  را  دستگاه   .2

خورشید قرار ندهید.
3. این دستگاه در دمای بین 38-4 درجه ی سانتیگراد کار خواهد کرد. در غیر اینصورت 

دستگاه آسیب خواهد دید.
4. برای جلوگیری از یخ زدن فیلترها، دستگاه را در محلی که ممکن است یخ بزند، 

قرار ندهید.
5. برای جلوگیری از نشت آب یا آسیب  دیدگی دستگاه اجزاء و قطعات دستگاه را 

جدا نکنید.
6. برای تمیز کردن دستگاه به جای استفاده از پاک کننده های قوی و فّرار مانند مواد 

نفتی، از پارچه ای خیس و پاک کننده ای نرم استفاده کنید.
7. در صورتی که به مدت طوالنی از دستگاه استفاده نمیکنید، دوشاخه را از پریز جدا 
کنید. شیر توپی و شیر منبع اصلی آب را نیز ببندید. هنگام استفاده ی مجدد، شیر آب را 

باز کنید تا آب موجود در مخزن پمپ خارج شود.
8. در صورتی که از دستگاه برای اولین بار استفاده میکنید یا بعد از مدتی طوالنی وقفه 
قصد دارید از دستگاه مجدداً استفاده کنید، ابتدا بگذارید آب به مقدار حجم دو مخزن 

از طریق شیر زانویی خارج شود.
9. هنگام اولین استفاده در هر روز ابتدا مقدار 500 میلی لیتر آب از لوله خارج شود تا 

آب مورد استفاده شفاف شود. 
10. لطفًا فیلترها را در زمان تعیین شده تعویض کنید. این کار منجر به اثربخشی بهتر 

فیلترها در تصفیهی آب می گردد.
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هنگام بروز موارد زیر کاربر باید اقدامات الزم ذکرشده را انجام دهد. اگر با این اقدامات 
ایراد رفع نشد، با مرکز خدمات پس از فروش فلر تماس بگیرید و مدل دستگاه و ایراد 

بروز یافته را به اطالع برسانید.

راه حلدلیل احتمالیایراد

مقدار آب خروجی 
از لوله به صورت 
قطره قطره است.

 )UF( اولترافیلتراسیون  فیلتر 
مسدود است.

برای تمیز کردن یا تعویض فیلتر لطفًا با 
مرکز خدمات پس از فروش فلر تماس 

بگیرید
تعویض  موقع  به   PP فیلتر 

نشده است.
فروش  از  پس  خدمات  مرکز  با  لطفًا 
فلر تماس بگیرید تا این فیلتر را برایتان 

تعویض کند.
از روشهای متداول برای افزایش فشار فشار آب کم است.

لوله استفاده کنید.
کیفیت پایین آب 

خروجی
 )UF( اولترافیلتراسیون  فیلتر 

آسیب دیده است
فروش  از  پس  خدمات  مرکز  با  لطفًا 
فلر تماس بگیرید تا این فیلتر را برایتان 

تعویض کند.

به  فعال  کربن  گرانولی  فیلتر 
درستی تصفیه نمی کند

فروش  از  پس  خدمات  مرکز  با  لطفًا 
فلر تماس بگیرید تا این فیلتر را برایتان 

تعویض کند.

به  دستگاه  از  استفاده  عدم 
مدت طوالنی)3 روز(

قبل از استفاده اجازه دهید به مدت سه 
دقیقه آب از لوله خارج شود.

آب  لوله ی  از  بو  پخش 
خالص و شیر

شیر و لوله را تعویض کنید.

نصب نشت آب کامال  پلی اتیلن  لوله 
نشده است.

می کند  نشت  آنجا  از  آب  که  قسمتی 
را پیدا کنید و لوله را محکم جا بزنید.

لطفًا با مرکز خدمات پس از فروش فلر اتصاالت آسیب دیده اند
تماس بگیرید.





safety issue

Troubleshooting
When the machine fails.
Please disconnect the water source immediately

Accessories and filter cores 
To maintain the normal operation of the machine , be sure 
to use accessories and filter cores supplied by this company

Correct repair service
This machine can only be repaired by qualified personnel 
designated by this company.

Emergency call
For any help , please call the local sale service center or the 
national service center.

Avoid direct sunshine 
Do not install the machine in a place exposed to direct 
sunshine.

Maintenance
Never remove the parts on the machine to avoid leakage 
or damage.

Avoid contact with children

Never have the machine operated by a child

Please note the following brief icons and rules for safe use of this 
product.

1

WP 103

Before using this water purifier , please read this instruction manual 
completely.

En
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Product parameters and Packing list

Part list

Anti-freeze
Never store or expose the product in an environment less 
than 0c.

Temperature 
Please use the product in a dry place with the temperature 
of 4-38c.

Moisture
If the machine is not in use for a long time, keep the RO 
membrane humid.

Parameters:

Model WP103

Dimensions 420X96X380

Package dimensions 470X180X440

Net weight 4.5kg

Gross weight 5.1kg
Dimensions: (mm)

General part
Water purifier: (1 set)
PE pipe: (5m)
User’s Manual: (1 copy)
Cooper chrome plated ball valve: (1 set)
Gooseneck Faucet: (1 set)

Installation part
UF water purifier special installation parts (1 set)*
 
*Note:UF water purifier special installation parts (1 set) includes standard 
water purifier installation parts, such as screws, elbow connector, plastic 
hook, stop, etc. 2
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 UF water purifier schematic

Product function

Note : For reference only

High quality filtration
Eliminate sand, suspension, colloid, organic matter, taste and odor, residual 
chlorine, bacteria in water to make water pure and sweet.

Keep water continuously flesh.
Inlet water comes from tap water , ensure pure water flesh.

Quick connect technology
Use the second generation of quick connector technology, more secure.



4

 Filter introduction

Stage Name Illustration Function

Stage 1   PP fibre
filter

Carry out coarse filtration 
of the original water , 
and filter out mud, Sand, 
impurity, iron rust and 
suspension, etc .

Stage 2
 Granular
active car-
bon filter

Absorb unusual color 
and odors. Remove 
residual chlorine and 
organic substances in 
water. 

Stage 3

Granular 
active 
carbon 
filter

Absorb unusual color 
and odors. Remove 
residual chlorine and 
organic substances in 
water.

Stage 4
UF 
membrane 
filter *

With filtration 
precision 0.1-0.01μm, 
it can remove 99% 
the bacteria, iron 
rust, colloid, organic 
compound etc .

Stage 5
 Post active
 carbon
filter

Further absorb micro 
molecules organic 
substances in water. 
Make water taste better.
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Filter Replacement Cycle 

Use Guide and Maintenance

 PP fibre
filter

 Granular
 active carbon

filter

 Granular
 active carbon

filter

UF mem-
brane filter

 Post active
carbon filter

4months 8months 8months 12months 12months  

Note:
The date above are for references only .  it is based on 10 L per day drinking 
water. The specific cycle for replacement of filters varies with local water 
and water amount consumed.

Using Guide
1. First make sure the machine is well installed by the qualified personnel .
2. After installation , open the feed ball valve, and then open the faucet to 
get water.
3. The product shall operate at a temperature of 4-38c ,and must not purify 
hot water, otherwise it may cause damage to water purifier.
4. In case of long-term idle, close the feed ball valve, and drain the water 
for 3-5min when reuse.
5. When the water output is too little or the filters need to be replaced, call 
the service center.
6. When there is no supply of tap water, turn off the feed ball valve, cut off 
the water resource and power supply.
7. When tap water re-supply , discharge the impurities in the pipe and 
open the feed ball valve.
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Maintenance

1. Replace the filters in time to keep pure water quality.
2. Move the product carefully and slightly , never place the product in a 
direct sunshine.
3. The product shall operate at a temperature of 4-38c ,otherwise it may 
cause damage to water purifier.
4. Never put the product in a place where water may freeze to prevent the 
filters from damage due to freezing.
5. Never remove the parts on the machine to avoid leakage or damage  .
6. By using a cloth dipped in water, clean the water purifier with soft 
detergent rather than strong volatile solvent such as gasoline.
7. In case of long-term no use, put out the power plug, close the feed ball 
valve and cut off the water source. Open the faucet to drain out the water 
in pressure tank when re-use.
8. In case of failure, disconnect the water source and power supply 
promptly, and inform the local service agency immediately to eliminate 
the failure
9. In the cases where the water purifier is used for the first time or reused 
after longtime idle, drain out the first 2 tanks of water through the 
gooseneck faucet at first.
10. Drain out 500ml water everday at the first time to clear the water in 
pipe.
11. Please replace the filters in time as requested. It can ensure better 
filtration effect. 
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Troubleshooting

In case of the following circumstances, the user shall carry out inspection 
according to the requirements below. If unresolved, please contact the 
local dealer or local service agency and inform product models and failure 
details.

Failure Cause Solution

 Too much
 drop in
 amount of
water gen-
erated

UF membrane blocked  To clean or replace an
 ultra-filtration filter, please
 contact the local service
agency

 Pre-treatment filter not
replace timely

 Please contact the local
 service agency and replace
the pre-treatment filter

Too low water pressure Adopt boosting measures

 Poor quality
 of water out

UF membrane damaged  Inform the local service
 agency to replace the
pre-treatment filter timely

 Pre-treatment active
carbon filter failing

Please contact the local ser-
 vice agency to replace the
pre-treatment filter timely

 Long-term idle, idle
 ,time>3 days

 Rinse for 3 minutes before
use

 Odor from the purified
water pipe and tap

Replace the pipe and tap

Water leakage

 PE pipe not inserted
completedly

 Inspect and insert the PE
pipe firmly water leakage

Joints damaged  Please contact the local
 service agency




