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Προετοιμασία της συσκευής 
 Βγάλτε την κεντρική συσκευή από τη συσκευασία. Βιδώστε τους 2 δακτυλίους πάνω της. Στη 

συνέχεια ξεβιδώστε (ξεσφίξτε) τους δακτυλίους για να μπορέσετε να περάσετε το γυάλινο 

κυλινδρικό μπόιλερ του αποστακτήρα. 

 Τοποθετήστε το σωλήνα θέρμανσης από χαλαζία στο γυάλινο μπόιλερ. Στη συνέχεια βάλετε την 

ειδική παροχή ρεύματος του σωλήνα χαλαζία στο πίσω μέρος της κεντρικής συσκευής. 

 

 

ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ !!! 

Ο κυλινδρικός ψυκτήρας περιέχει φελιζόλ τριμμένο για την προστασία του ψυκτήρα κατά την 

μεταφορά του. Πριν ξεκινήσετε την συναρμολόγηση του αποστακτήρα, αφαιρέστε το τριμμένο 

φελιζόλ από τον ψυκτήρα. 
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 Τοποθετήστε τον ψυκτήρα (αφού πρώτα τον έχετε αδειάσει από το φελιζόλ) στο πάνω μέρος 

του μπόιλερ.  

 Εντοπίστε τον αισθητήρα θερμοκρασίας (ξεκινάει από το πίσω μέρος της κεντρικής συσκευής – 

γκρι καλώδιο). Χρησιμοποιήστε το ελατήριο για να τον εφαρμόσετε στο πάνω μέρος του 

ψυκτήρα. 

 
 Τοποθετήστε το γυάλινο εξάρτημα (σχήματος «Γ») στην άλλη άκρη του μπόιλερ και βιδώστε την 

άκρη του. Το εξάρτημα αυτό είναι το filler και από εκεί θα γεμίζει νερό το μπόιλερ. 
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Συνδεσμολογία Σωλήνων 
 

Η βασική λειτουργία του αποστακτήρα είναι η εξής: 
 

Τροφοδοτείτε το ψυκτήρα με τρεχούμενο νερό από τη βρύση. Τοποθετήστε το λάστιχο από τη βρύση σας 

στο σημείο 6. (όπως αναγράφεται στο φυλλάδιο που περιέχεται). 
 

Το νερό της βρύσης ανεβαίνει από τη σπειροειδή σωλήνωση μέσα στον ψυκτήρα και βγαίνει από το 

σημείο 5. Το σημείο 5 το ενώνετε με ένα κομμάτι σωλήνα (βρύσης) με το γυάλινο filler στο σημείο 1.  
 

Το νερό της βρύσης θα γεμίζει σιγά σιγά το μπόιλερ. Το νερό που είναι παραπάνω από το ύψος του 

σημείου 7 θα αποβάλλεται  από το σημείο 7. Συνδέστε το ακροφύσιο στο σημείο 7 με σωλήνα . Ο 

σωλήνας αυτός θα χρησιμοποιείται και να διώχνει την περίσσια ποσότητα νερού. 
 

Συνδέστε στο σημείο 4 του ψυκτήρα κομμάτι από το σωλήνα που περιλαμβάνεται στη συσκευασία. Από 

εκεί θα λαμβάνετε στο απεσταγμένο νερό. 
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Το νερό της βρύσης θα μπαίνει από το σημείο 6 , θα περνάει από το σημείο 5 στο σημείο 1 και θα γεμίζει 

το μπόιλερ. Το υπόλοιπο νερό θα αποβάλλεται από το σημείο 7. Το μπόιλερ θα βράζει και οι ατμοί θα 

εισέρχονται στον ψυκτήρα από το κάτω μέρος του (εκεί που είναι η ένωση του μπόιλερ με τον ψυκτήρα). 

Στη συνέχεια λόγω του τρεχούμενου νερού θα γίνεται υγροποίηση του ατμού μέσα στον ψυκτήρα και το 

απεσταγμένο νερό θα φεύγει από το σημείο 4. 

Ο αισθητήρας θερμοκρασίας, βρίσκεται στη θέση του για να διακόψει όταν χρειαστεί την τροφοδοσία 

του σωλήνα χαλαζία (εάν η θερμοκρασία ανέβει παραπάνω). 
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