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Uwaga: Nieprawidłowy montaż i/lub obsługa może spowodować utratę gwarancji. Chroń swoją inwestycję!
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Środki ostrożności
W przypadku wystąpienia usterki nie należy dokonywać napraw samodzielnie. Zaleca się kontakt ze sklepem, gdzie dokonano zakupu lub punktem obsługi klienta.
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Gdy jonizator zanurzony jest w wodzie, należy
odłączyć kabel zasilający od gniazda PRZED
wyjęciem jonizatora z wody. Działania
niezgodne z zaleceniem skutkować mogą
porażeniem prądem elektrycznym!
POD ŻADNYM POZOREM nie należy wykonywać napraw
samodzielnie. Należy skontaktować się z dostawcą.
Samodzielne naprawianie skutkować może nieuznaniem gwarancji.

POD ŻADNYM POZOREM nie dotykać gniazda ani kabla
zasilającego mokrymi rękoma – grozi
porażeniem prądem elektrycznym!
Upewnić się, że kabel zasilający jest
właściwie podłączony do gniazdka niezastosowanie się do zaleceń skutkować
może porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem!

Nie należy używać źródeł zasilania innych niż określone
w instrukcji (w przypadku USA – jest to zasilanie prądem
zmiennym 110V). Stosować gniazdo GFI. Nie podłączać
jonizatora do gniazdek, które będą przekraczać wartości
znamionowe gniazdka lub instalacji elektrycznej.
Niezastosowanie się do zaleceń skutkować może
wywołaniem pożaru, urazu i/lub uszkodzeniem
ciała, okablowania lub jonizatora!

220V

Nie przemywać jonizatora poprzez zanurzanie w wodzie lub
polewanie wodą obudowy. W każdym przypadku należy
odłączać jonizator przed czyszczeniem obudowy.
Czyścić przy użyciu mokrej szmatki lub gąbki.

Środki ostrożności podczas montażu
Chronić jonizator przed działaniem
niskich temperatur.

Nie umieszczać ciężkich przedmiotów na górnej części obudowy
jonizatora. Nie należy montować jonizatora na niestabilnym
lub miękkim podłożu. Montować urządzenie wyłącznie na
stabilnym i twardym podłożu.

Chronić jonizator przed bezpośrednim
działaniem promieni słonecznych.

Środki ostrożności podczas użytkowania
Należy zawsze odłączać jonizator od źródła prądu przed przystąpieniem do wymiany bezpiecznika oraz przed czyszczeniem
urządzenia - niezastosowanie się do zaleceń może skutkować porażeniem prądem elektrycznym.
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Środki ostrożności
Środki ostrożności dotyczące płynnych odczynników pH

Ogólne środki ostrożności
Nie należy wykonywać napraw samodzielnie. Należy skontaktować się z dostawcą sprzętu. Własnoręczna naprawa skutkować
może utratą gwarancji!
Należy upewnić się, że jonizator używany jest wyłącznie z wodą nadającą się do spożycia przez ludzi.
NIE NALEŻY stosować w jonizatorze wody pobranej ze studni, wody o wyjątkowo wysokiej twardości,
wody o znaczącej ilości osadu lub wysokim stopniu TDS bez uprzedniej konsultacji z dostawcą sprzętu.

Użytkowanie
Nie napełniać jonizatora gorącą wodą.
Nie czyścić jonizatora poprzez polewanie lub spryskiwanie
go wodą.

Odłączyć jonizator od prądu, jeżeli nie będzie on używany
przez dłuższy czas lub wyłączyć zasilanie za pomocą przełącznika
głównego znajdującego się z tyłu urządzenia.
Po ponownym podłączeniu może być konieczna wymiana filtra.

Nie należy wystawiać odczynników do mierzenia pH na działanie źródła ciepła
o dużej mocy, płomieni oraz ognia. Są one łatwopalne.
Nie należy pić odczynnika, zakrapiać go do oczu lub stosować na ciało.
- Jeżeli płyn zostanie połknięty, należy natychmiast wywołać odruch wymiotny
oraz skontaktować się z lekarzem.
- Jeżeli płyn dostanie się do oczu, należy niezwłocznie przemyć je znaczną ilością zimnej wody.
Skonsultować się z lekarzem.
- W przypadku rozlania lub pokropienia na ciało, należy niezwłocznie przemyć to miejsce.
Należy upewnić się, że płynny odczynnik pH jest szczelnie zamknięty i znajduje się
poza zasięgiem dzieci.

Nie należy zatykać, zginać, zgniatać, przyciskać, ani w żaden
inny sposób uniemożliwiać właściwego działania otworów
wylotowych i przewodów przyłączeniowych.

Jeżeli urządzenie wydaje dziwne lub nietypowe dźwięki
oraz gdy wyczuwalny jest zapach spalenizny, należy
niezwłocznie odłączyć przewód zasilający i skontaktować się
z dostawcą sprzętu w celu dokonania naprawy serwisowej.

Wskazówki

Do przechowywania wody alkalicznej najlepiej nadaje się szklanka lub pojemnik ceramiczny. Należy zadbać, aby przechowywana
woda zawsze była chłodna i z dala od bezpośredniego działania światła słonecznego.
Możliwe jest wykorzystanie opakowań plastikowych, jednak należy korzystać wyłącznie z pojemników z Lexanu (numer 7)
lub butelek poliwęglanowych (typu Nalge). Najlepsza jest woda świeżo pozyskana z urządzenia i najlepiej spożywać ją tego
samego dnia.
Nie przechowywać wody alkalicznej w pojemnikach ze stali nierdzewnej, brązu lub aluminium.
Zaleca się zachowanie opakowania oraz styropianu, w który został opakowany jonizator.
Będą one przydatne w przypadku konieczności przetransportowania urządzenia w innym czasie.
Nie należy stosować systemów zmiękczania wody opartej na jonach sodu ani systemów
odwróconej osmozy bez uprzedniej konsultacji z dostawcą sprzętu.
Nie należy używać jonizatora po systemie zmiękczania na bazie wymiany jonowej sodu lub po systemie odwróconej osmozy,
bez wcześniejszej konsultacji ze swoim dostawcą.
W przypadku nie korzystania z jonizatora przez dłużej niż 24 godziny należy przepuścić przez urządzenie litr wody przed urzyciem.
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Nazwy i funkcje poszczególnych części I
a) Część główna

Przód

Łatwa do czyszczenia i wytrzymała obudowa z tworzywa sztucznego zabezpiecza jonizator.

b) Panel sterowania / wyświetlacz FND

Elementy sterujące i wskaźniki funkcyjne są szczegółowo opisane na stronie 12 instrukcji.

c) Elastyczny wąż ze stali nierdzewnej

Jest elastyczny, aby dostosować się do odpowiedniego położenia.

d) Zawór sterujący przepływem

Kontroluje przepływ wody przez jonizator.
Wskazówka: Regulacja ta ma bezpośredni wpływ na wydajność jonizatora. SLOW FLOW = wyższe pH;
FAST FLOW = niższe pH

e) Gniazda do montażu na ścianie

Aby zaoszczędzić miejsce na blacie można zamontować jonizator na ścianie.
Uwaga: Należy stosować odpowiednie elementy mocujące

f) Uchwyt bezpiecznikachwyt bezpiecznika

Tył

Twój jonizator wyposażony jest w bezpiecznik, aby chronić go w przypadku skoku lub wahania napięcia.

g) Główny wyłącznik zasilania

Przełącznik ten służy do włączania i wyłączania zasilania jonizatora.
Ten przełącznik jest zawsze w pozycji "ON" (chyba urządzenie jest nieużywane przez dłuższy okres).

h) Klapa obudowy filtra
i) Panel tylnej pokrywy
j) Otwór wlotowy wody.

Jest oznaczony niebieską naklejką i znajduje się w miejscu, gdzie woda będzie wprowadzana do jonizatora.

k) Otwór wylotowy wody kwaśnej

Jest oznaczony czerwoną naklejką i znajduje się w miejscu gdzie kwaśna woda wypływa z jonizatora.

Spód

6

Dyrektywa WEEE

Ten symbol oznacza, że produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny.
Odpowiednia utylizacja zużytego produktu zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom
na środowisko i zdrowie ludzkie, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego
zagospodarowania odpadów. Szczegółowe informacje na temat recyklingu produktu można
uzyskać u lokalnych władz, w zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym zakupiono produkt.
Użytkownicy profesjonalni powinni się skontaktować z dystrybutorem w celu uzyskania
dokładnych informacji o warunkach zakupu.
Niedozwolona jest utylizacja produktu wraz z innymi odpadami.
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Nazwy i funkcje poszczególnych części II

UWAGA: Panel zaświeci się na niebiesko, zielono lub czerwono wskazując, którą funkcję wybrałeś Alkaliczną, Filtrowaną lub Kwaśną.

a) Wskaźnik LED zużycia filtra

Ten wskaźnik LED pokazuje przybliżoną skalę zużycia filtra. Przy pierwszym użyciu jonizatora wszystkie
kontrolki led będą świecić na pomarańczowo i będą gasnąć wraz ze zużyciem filtrów. Jeżeli ukaże się ostatnia
dioda led zamów filtr u sprzedawcy lub dystrybutora.

b) Wskaźnik poziomu

Pokazuje niskie, średnie i wysokie ustawienia.

c) Wskaźnik przepływu wody

Pokazuje poziom lub prędkość przepływu wody przez jonizator.
Wyświetla niebieski (Alkaliczny), pomarańczowy (Kwaśny) i zielony (Filtrowany) kolor.

d) Wskaźnik niskiego ciśnienia wody

Gdy świeci, informuje o niewystarczającym ciśnieniu roboczym. Aktywowany jest sygnał dźwiękowy.
Jonizator nie powinien pracować przy wskaźniku LED niskiego ciśnienia ze względu na możliwość przegrzania.

e) Wskaźnik trybu czuwania

Jonizator przechodzi w tryb czuwania (tryb uśpienia), gdy nie jest używany.

f) Przycisk sterowania głośnością głośnika

Można regulować głośność w górę, w dół i wyciszyć.
Można zobaczyć poziom głośności na wskaźniku poziomu O (Mute)- 1- 2- 3-4-5-6.

g) Przycisk wody alkalicznej

Naciśnięcie tego przycisku wskazuje wodę alkaliczną, do wyjścia do wyjścia z górnego elastycznego węża wody pitnej.

h) Przycisk wody filtrowanej

Naciśnięcie tego przycisku wskazuje wodę filtrowaną, do wyjścia z elastycznego węża wody pitnej.
(Przefiltrowana woda filtruje się bez zmiany wartości pH). Woda filtrowana wylatuje z obydwu węży, otworów wylotowych.

i) Przycisk wody kwaśnej

Naciśnięcie tego przycisku wskazuje wodę kwaśną, do wyjścia z górnego elastycznego węża wody pitnej.
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Montaż
Podłączanie urządzenia

2. PODŁĄCZYĆ PRZEWÓD WYLOTOWY – Podłączyć jeden z końców białego przewodu do szarego otworu
znajdującego się na dole jonizatora o oznaczeniu "TAP WATER INLET" .
W celu podłączenia białego przewodu, wystarczy wsunąć go do szarego otworu.
(Jeżeli konieczne jest wyjęcie przewodu, należy przycisnąć końcówkę łącznika podczas jego wyciągania).

Łącznik(1/4”)
Wlot
(woda z kranu)

Woda
z kranu

Wylot (szczawa
alkaliczna)

1/4” Biały przewód

Przewód wlotowy
(wąż gumowy

Wlot
Wylot wody kwaśnej

3. PODŁĄCZYĆ PRZEWÓD ODPROWADZAJĄCY SZCZAWĘ ALKALICZNĄ
- Przewód należy podłączyć do otworu oznaczonego, jako ACIDIC WATER
OUTLET. Znajduje się on na dolnej części urządzenia. Nasunąć zacisk na
Końcówkę przewodu, a następnie podłączyć przewód koloru szarego poprzez
wsunięcie go do otworu białego.
Zanurzenie przewodu w gorącej wodzie na 30 sekund znacznie ułatwi
umieszczenie go w otworze.
Docisnąć zacisk i umieścić go przed otworem.
Upewnić się, że druga strona podłączonego przewodu podłączona
jest do źródła wody.

Akcesoria
Zestaw do
analizy pH

Rozdzielacz

Przewód
gumowy

Schemat
kolorów

Instrukcja
obsługi

1. PODŁĄCZYĆ ROZDZIELACZ DO KRANU – Zdjąć napowietrzacz (konieczne może być użycie szczypiec.) Zastąpić
napowietrzacz zaworem rozdzielającym. Jeżeli oryginalna końcówka nie pasuje do danego typu kranu zaleca się
wykorzystanie wymiennych końcówek. W przypadku występowania przecieków użyć nalezy taśmy teflonowej (ilustracja
numer 3). (Do produktu dołączono przeznaczoną do tego celu taśmę)
Zastosowanie taśmy teflonowej
2

1/4” Biały przewód

Wylot (szczawa
alkaliczna)

Szary przewód

5. USTAWIĆ JONIZATOR WE WŁAŚCIWEJ POZYCJI – Upewnić się, że urządzenie umieszczone zostało
na twardej i stabilnej powierzchni. Istnieje także możliwość przymocowania urządzenia do ściany – w tym celu
z tyłu urządzenia znajdują się niewielkie otwory.

Metoda montażu – podłączenie do kranu z rozdzielaczem

1

Wlot
(woda z kranu)
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6. PODŁĄCZYĆ KABEL KOLORU BIAŁEGO DO ROZDZIELACZA – Zsunąć
nakrętkę znajdującą się z tyłu rozdzielacza (znajduje się ona po drugiej stronie
obrotnika Nakrętkę nasunąć na przeciwległy koniec przewodu podłączonego
do źródła wody. Należy to zrobić w taki sposób, aby możliwe było dokręcenie
elementu do rozdzielacza. Docisnąć nakrętkę do przewodu a następnie
dokręcić ją. Upewnić się, że element został właściwie dokręcony. Nie należy
dokręcać nakrętki zbyt mocno.
7. PODŁĄCZYĆ WTYCZKĘ ZASILAJĄCĄ do odpowiedniego gniazda.
8. PRZYMOCOWAĆ DYSZĘ ZE STALI NIERDZEWNEJ
- Przymocować dysze do otwory znajdującego się u góry jonizatora.
Nie należy dokręcać dyszy zbyt mocno.
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Użytkowanie
1. WŁĄCZANIE URZĄDZENIA
- Nacisnąć czarny przycisk zasilania znajdujący się z tyłu urządzenia tak,
aby znalazł się on w pozycji „ON”.
- Przycisk powinien ZAWSZE znajdować sie w pozycji ON. W przypadku,
gdy urządzenie nie będzie użytkowane przejdzie ono w stan uśpienia a następnie
zostanie automatycznie aktywowane po wykryciu wznowienia przepływu wody.
Urządzenie zawsze wznowi pracę w oparciu o poprzednie ustawienia użytkownika.
- Po włączeniu rozlegnie się pojedynczy sygnał dźwiękowy, a wyświetlacz zostanie podświetlony
na czas 2-3 sekund.
- Jeżeli urządzenie jest włączone, a wyświetlacz nie jest podświetlony, oznacza to, że jonizator znajduje się
w trybie czuwania.

WAŻNE:
Jeżeli użytkownik nigdy wcześniej nie spożywał wody jonizowanej, nie należy ustawiać poziomu jonizacji
wyższego niż 1. Organizm powinien przystosowywać się do spożywania takiej wody przez 4 do 8 dni.
Po tym okresie można zwiększać poziom jonizowania wody
Poziom pH wody różnić się może w zależności od ilości minerałów w wodzie dostarczonej do urządzenia
oraz od ustawionej przez użytkownika prędkości przepływu.
Aby uniknąć zakamienienia układu zaleca się przynajmniej raz w tygodniu przepłukanie głównego wylotu
wody zjonizowanej wodą kwaśną. Operację należy przeprowadzić poprzez uruchomienie jonizatora,
ustawienie na maksymalny poziom wody kwaśnej i puszczenie wody przez około 2-3 minuty.

2. URUCHAMIANIE PRZEPŁYWU WODY W JONIZATORZE
a. PRZEKRĘCIĆ POKRĘTŁO REGULACJI – znajduje się
ono z przodu urządzenia. Pokrętło znajdować się może
pomiędzy pozycją "ON' oraz "OFF". Początkowo zalecane
jest ustawienie pokrętła pomiędzy punktami skrajnymi
zakresu regulacji.
Ustawienie pokrętła w BEZPOŚREDNI sposób wpływa na wydajność jonizatora.
Wolniejszy przepływ wody zwiększy jej pH; w przypadku szybkiego przepływu sytuacja będzie odwrotna.
b. Okręcić kran. Regulować obrotnikiem rozdzielacza aż uda się “przekierować” wodę w kierunku jonizatora.
c. Wyregulować przepływ do żądanej prędkości poprzez ustawienie pokrętła przepływu wody w kierunku
szybszego lub wolniejszego przepływu. Po rozpoczęciu jonizacja zaleca się ustawienie średniej prędkości
przepływu wody, a następnie zwiększeniu lub zmniejszenie szybkości w celu osiągnięcia optymalnych
wyników jonizacji.

WYBÓR WODY JONIZOWANEJ
1. Upewnić się, że woda przepływa przez jonizator, a następnie:
2. Nacisnąć przycisk "ALKALINE" w celu wyboru poziomu jonizowania od 1 do 4.
Po wyborze opcji powiadomienie głosowe potwierdzi wybrany przez użytkownika poziom jonizowania
a panel kontrolny LED zostanie podświetlony. Wskaźnik wody jonizowanej wskazywać będzie
wybrany przez użytkownika poziom jonizowania.
3. Uwaga: Jonizator zapamiętuje ostatnio wprowadzone ustawienia. Jeżeli ostatnim razem użytkownik wybrał
poziom alkalizacji 2, po kolejnym uruchomieniu urządzenia, urządzenie będzie jonizowało wodę automatycznie
na poziomie 2.
4. W celu wyboru innego poziomu alkalizacji , należy nacisnąć przycisk "ALKALINE" ponownie. Operację
powtarzać do czasu, aż ustawiony zostanie żądany poziom jonizowania. Podczas zmiany ustawień zmieniać się
będą także informacjewyświetlane przez wskaźnik.

Wybór wody zakwaszonej (szczawa)
1. Uwaga: szczawa przeznaczona jest tylko do użytku zewnętrznego.

NIE NALEŻY JEJ SPOŻYWAĆ.

2. Upewnić się, że woda przepływa przez jonizator:
3. Wciśnij przycisk "ACIDIC". Wskaźnik kwaśnej wody zaświeci się a wskaźnik
poziomu pH przesunie się w górę lub w dół skali, aby wskazać wybrany poziom.
Aby wybrać inny poziom, wciśnij "ACIDIC", aby przejść do następnego poziomu, aż pożądany poziom konfiguracji
zostanie osiągnięty. Pomarańczowy symbol i numer zmienią się odpowiednio.
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Użytkowanie
Wybór wody oczyszczonej

Kiedy funkcja automatycznego czyszczenia
jonizatora pracuje, wskaźnik pokazuje
CLEAN podczas czyszczenia komory
wody jonizatora.

1. Uruchom przepływ wody przez jonizator.
2. Wciśnij przycisk "FILTERED". Wskaźnik wody filtrowanej zostanie podświetlony. Filtrowana woda przepływa przez
filtr Biostone, ale nie otrzymuje żadnej jonizacji. Filtrowana woda wypływa przez oba otwory wylotowe.

Uwaga
Po uruchomieniu wody alkalicznej następuje proces czyszczenia elektrod przez
około 15 sekund. Nie wolno w tym czasie pobierać wody do picia.

Jak kontrolować poziom głośności
Wyłączanie przepływu wody przez jonizator

Po uruchomieniu wody alkalicznej następuje proces czyszczenia elektrod przez około 15 sekund.
Nie wolno w tym czasie pobierać wody do picia.

Przekręcić obrotnik rozdzielacza w taki sposób aby woda przestała płynąć do jonizatora i zaczęła powracać w stronę kranu.
Dopływ wody zostanie przerwany a panel LCD zgaśnie, wskazując że urządzenie znajduje się w stanie czuwania".

Jak zresetować żywotność filtra
Gdy cyfrowy wskaźnik zużycia filtra osiągnie minimalna wartość (diody led nie świecą) wskazuje,
że należy wymienić filtr. Wymieniając nowy filtr zresetuj jego żywotność w następujący sposób.
Zyżycie 1 filtra

Zyżycie 2 filtra

Wciśnij przycisk Alkaline
na około 3 sekundy
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Wciśnij przycisk Acidic
na około 3 sekundy
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Jak ustawić indywidualny poziom pH
Wykonaj następujące czynności tylko, jeśli przy użyciu kropli odczynnika nie jesteś w stanie uzyskać żółtego w zakresie
kwaśnym i niebieskiego w zasadowym)

3

1

Włącz główny przełącznik na tylnej części obudowy i naciskaj przycisk 1 Filtered około 5 sekund z przodu.

Przez 5 sekund

2
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Wciśnij przycisk "ALKALINE" aby zwiększyć do pożądanego stężenia, a następnie naciśnij przycisk "ACIDIC",
aby zmniejszyć żądane ustawienie

Domyślnym ustawieniem jest poziom 3.
Wskaźnik poziomu pH pokazuje aktualny poziom.
Jeśli przycisk Filtered zostanie naciśnięty i przytrzymany alkaliczne
i kwaśne stężenie może zostać ustawione. Można wybrać ustawienia poziomu od 1 do 3.
Po ustawieniu urządzenia, jeżeli przyciski nie zostaną wciśnięte przez kolejne 5 sekund,
jeśli woda przepływa przez jednostkę, ostatnie ustawienie jest zapamiętywane.

(+)

(-)
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Wybrane zastosowania wody alkalicznej i kwaśnej

Jak zmierzyć pH

Wybrane zatasowania poszczególnych poziomów wody jonizowanej
Jak zmierzyć pH
1

Powinna być stosowana podczas okresu, w którym organizm dopiero przystosowuje się
do wody jonizowanej (4-7 dni). Należy umożliwić organizmowi stopniowe dopasowanie się
do zwiększonego pH. Wiele osób uważa ten poziom wody jonizowanej za idealny dla ich
zdrowia.

Napełnić jedną z próbówek w 1⁄4 wodą jonizowaną, kwaśną
lub wodą oczyszczoną.

WODA
WODA
WODA
ALKALICZNA OCZYSZCZONA KWAŚNA

2

Wiele osób lubi picie wody zjonizowanej do tego stopnia, jednak jej smak jest dosyć mocny.
Woda taka nadaje się doskonale do parzenia kawy i herbaty, jako że wzmacnia smak napojów
redukując nieco ich gorycz!

Wlać 2 lub 3 krople odczynnika do próbówki i wymieszać.
W przypadku gdy odczynnik nie jest właściwie zmieszany z wodą,
wyniki pomiaru mogą być nieprecyzyjne.

WODA
WODA
WODA
ALKALICZNA OCZYSZCZONA KWAŚNA

3

Kiedy organizm dostosuje się już do spożywania wody jonizowanej wypróbować można wyższy poziom
jonizacji. Woda ta doskonale nadaje się do gotowania ryżu i innych zbóż – będą one bardziej
puszyste a ich smak będzie pyszniejszy! Zalecany do codziennego spożywania.

Wartość pH określa się poprzez porównanie zabarwienia wody
w próbówce z dołączonym do zestawu schematem kolorów pH.

Woda ta ma bardzo mocny smak i doskonałe właściwości oczyszczające.
Nadaje się ona doskonale do gotowania warzyw! Jonizowana woda zmniejsza ich gorycz,
jednocześnie nadając potrawom naturalny, zdrowy kolor

Do czego stosować można wodę filtrowaną?
pH wody filtrowanej nie jest ani niższe ani wyższe od wody, którą pozyskać można z domowego kranu.
Woda ta jest po prostu pozbawiona wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń dzięki
zaawansowanemu systemowi filtrowania.
Filtrowaną wodę można zarówno regularnie, jak i stosować do popijania lekarstw.

Wybrane zastosowania wody zakwaszonej
Ważne: jakość wody oraz zawartość minerałów może się znacznie różnić w różnych rejonach kraju. Właściwości te będą
miały bezpośredni wpływ na wydajność jonizatora w przypadku wartości pH.

NIE należy spożywać wody zawierającej odczynnik
Odczynnik pH, schemat kolorów oraz próbówki należy chronić przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego
Odczynnik należy przechowywać Z DALA OD DZIECI I OGNIA!
W przypadku kontaktu substancji z oczami, należy przemyć je znaczną ilością wody, a następnie skonsultować się z lekarzem.
W przypadku połknięcia należy wzbudzić u poszkodowanego odruch wymiotny, a następnie skonsultować się z lekarzem.
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Szczawa ma właściwości antyseptyczne oraz antybakteryjne.
Powoduje ona także naciąganie się skóry i może być stosowana jako kosmetyk.
Wodę zakwaszoną stosować można
podczas mycia zębów, jako naturalny
środek płukania jamy ustnej !

Woda ta doskonale zmiękcza skórę twarzy.
Stosować ją można podczas mycia twarzy
lub po goleniu.

Trzeci stopień zakwaszenia wody umożliwia
dokładniejsze czyszczenie naczyń
i przyrządów kuchennych.

Woda zakwaszona w stopniu 4 posiada silne
właściwości sterylizujące.
Wykorzystać ją można do sterylizacji desek
do cięcia warzyw, ręczników
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Wymiana filtra
WAŻNE! Zatrzymaj przepływ wody przed wymianą filtra.
UWAGA: Ta procedura jest taka sama dla obu filtrów
Gdy cyfrowy wskaźnik zużycia filtra jest pusty lub zobaczysz migający symbol filtra,
nadszedł czas, aby wymienić filtr.

5

Przed założeniem pokrywy używając wody sprawdź czy w jonizatorze nie 5 ma wycieków.

6

Przepłucz pyłem węglowym GAC.
- Woda będzie początkowo wypływała odbarwiona (jasno - do ciemnoszarej)
z powodu pyłu węglowego w nowym filtrze. To nie jest szkodliwe, jest typowe
dla wszystkich filtrów GAC.
Pozwól na przepływ wody przez 2-3 minuty w trybie "filtrowania" a to wypłucze
cały pył węglowy.

Otwórz pokrywę filtra.
Naciśnij na plastikowe grzbiety w centrum obudowy filtra
z boku jednocześnie ciągnąc pokrywę w lewo.
odchyl pokrywę i wyjmij ją.

7

Zresetuj wskaźnik zużycia filtra.
Zyżycie 1 filtra

Usuń zużyty filtr.

Zyżycie 2 filtra

Wciśnij przycisk Alkaline
na około 3 sekundy

- Chwytając filtr bezpiecznie prawą ręką, naciśnij filtr mocno
w dół wobec mechanizmu sprężynowego aby rozłączyć górną część filtra,
a następnie przechylić filtr do siebie i wyjmij go.

Wciśnij przycisk Acidic
na około 3 sekundy

- Górna część filtra oddziela się od obudowy poprzez naciśnięcie mocno w dół.
Kiedy mechanizm sprężynowy zostanie aktywowany, możesz łatwo wyjąć filtr
z głównego korpusu przechylając go do siebie i wyjmując.

8

Umieść z powrotem pokrywę obudowy filtra.

Umieść nowy filtr .
- Usuń plastikowe zatyczki pokrywające oba końce nowego filtra.
- Umieść duży otwór w dolnej części wkładu filtra w podstawie.
- Przesuń filtr w dół i do komory obudowy upewniając się, że otwór na górze z filtra jest poprawnie przymocowany
do korpusu w górnej części obudowy.
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Konstrukcja filtra

Schemat przepływu wody
Schemat przepływu wody

Konstrukcja filtra
Wapniowy:
Nieznacznie zwiększa zawartość minerałów alkalicznych w wodzie. Poprawia smak i zapach wody.
Wapń będzie osadzał się na kranie!
Filtr z włókniny, tkaniny Eliminuje osady i cząstki stałe.

Zawór dopływu wody

Granulowany węgiel aktywny (GAC) :
GAC jest szczególnie skuteczny w usuwaniu chloru, jego zapachu i
smaku, chemikaliów rolniczych, fenolu, trihalometanu i innych zanieczyszczeń chemicznych.
Srebro jest impregnowane w granulowany węgiel aktywny w celu zahamowania rozwoju bakterii pomiędzy użyciami.
Nie tkany filtr z tkaniny : Eliminuje osady i cząstki stałe.

Filtr z włókien

Czujnik przepływu
wody

Filtr z włókien
Filtr z włókien

Węgiel aktywny
Filtr z włókien
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Szczawna
alkaiczna

Filtr z włókien
Filtr dokładnego
oczyszczania

Węgiel aktywny

Filtr

Woda z kranu

Filtr z włókien

Bateria
wodna

Posrebrzany węgiel
aktywowany
Filtr z włókien
Wapń
Filtr z włókien
Węgiel
aktywny
Filtr z włókien
Wapń
Filtr z włókien
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Rozwiązywanie problemów

Problem

Przyczyna (-y)

Rozwiązanie

Wtyczka nie jest prawidłowo włożona,
lub jest włożona do uszkodzonego gniazdka.

Włóż prawidłowo wtyczkę do prawidłowo
funkcjonującego gniazdka.

Bezpiecznik jest przepalony.
Bezpiecznik nie jest włożony prawidłowo.

Wymień bezpiecznik. Bezpiecznik
znajduje się w zestawie odczynników
(bezpiecznik 3A / 250V).

Problem

Zużyty filtr ze względu na normalną
eksploatację lub przedwczesne zatkanie
z powodu zmian jakości wody.

Panel wyświetlacza funkcji nie włącza się.

Panel wyświetlacza funkcji. Wskaźniki nie
włączają się nawet po odkręceniu kranu
z wodą.

Testy pH wskazują neutralny kolor (7) wody,
podczas gdy woda kwaśna powinna mieć
kolor żółty (6). Jest to normalne, gdy pH
początkowe wynosi 6,5.

Zasilanie jest nagle odcięte podczas
używania urządzenia.

Niski poziom emisji wody alkalicznej
z urządzenia.

24

Wadliwa płyta PCB (płytka drukowana).

Dziwny zapach wody alkalicznej.

Natychmiast odłącz urządzenie
oraz skontaktuj się ze sprzedawcą,
aby wezwać serwis.

Wadliwy lub odparowany (zwietrzały)
odczynnik: zasadowość / kwasowość są
wytwarzane zawsze w odwrotnej proporcji.
Dlatego wykazanie kwaśnego koloru
oznacza odwrotnie, że woda alkaliczna
będzie generowana z urządzenia. Brak
koloru zasadowego może być wynikiem
reakcji chemicznej, w której kwas węglowy
w wodzie odparowuje pewne elementy
testowe odczynnika.

Sprawdź wartość pH wody z poziomu 3 i 4.
Wymień odczynnik.

Podwyższony poziom soli w wodzie lub
wysoki TDS. Zbyt długa praca przy
wysokim pH. Nagły skok prądu
elektrycznego. W tych przypadkach
urządzenie wyłącza się automatycznie,
aby chronić elektrody i obwody.

Poczekaj – urządzenie będzie gotowe
do pracy po około jednej godzinie. Jonizator
posiada mechanizm bezpieczeństwa
wbudowany w celu ochrony elektrod
i obwodów. Mechanizm ten automatycznie
wyłącza jonizator. Mechanizm ten chroni
urządzenie przed nadmierną eksploatacją
lub zbyt wysokim natężeniem prądu
elektrycznego.

Filtr jest zatkany. Zapychanie może być
spowodowane nagłym spadkiem jakości
wody i napływem osadów lub innych
zanieczyszczeń, które obciążają filtr.

Wymień filtr.

Niskie ciśnienie w domowej instalacji
wodociągowej.

Upewnij się, że zawory dopływu wody są
w pełni otwarte. Ciśnienie wody w domu
może być zbyt niskie.

Przewód wejściowy jest wygięty, zagięty
lub poddany innym ograniczeniom.

Rozprostuj zgięty wąż.

Przyczyna (-y)

Nagłe zmiany jakości wody z podwyższonym
poziomem choliny (nie chloru). Podwyższony
poziom choliny obserwuje się w niektórych
miejscach w miesiącach letnich. Poziomy
te mieszczą się w bezpiecznych standardach
wody pitnej, ale powodują reakcję z wodą
jonizowaną i w wyniku powstaje dziwny
zapach.

Rozwiązanie
Wymień filtr.

Wybierz niższy poziom pH (1-2). Jeśli nadal
występuje, wymiana filtra może być
konieczna.

Masz wysoką twardość wody (głównie wapń).
Biała zawiesina ekstrahuje się z CaCO3
(węglan wapniowy). CO2 w wodzie łączy się
z Ca tam, gdzie występuje podwyższone
stężenie CO3. W wodzie, gdzie występuje
podwyższone stężenie CO3 widać, że po
jonizacji CO2 łączy się z Ca.

To jest wapń! Nie tylko jest nieszkodliwy,
ale ma również pozytywny wpływ na twoje
zdrowie. Pamiętaj, jonizator oddziela
i kondensuje minerały alkaliczne i to właśnie
obserwujesz. Można obniżyć ustawienia (1-2)
i zmniejszyć ten efekt. Zazwyczaj występuje
tylko w twardej wodzie.

Na początku bez zapachu, ale po godzinie
z wody alkalicznej wydobywa się zapach.

Twoja butelka lub pojemnik na wodę jest
brudny i wymaga czyszczenia.
Zanieczyszczenie miesza się z wodą
alkaliczną przy napełnianiu naczynia.
Zużyty filtr.

Wyczyść butelkę lub pojemnik.
Spróbuj wybrać niższy poziom pH (1-2).
Wymień filtr.

Wyciek wody z obudowy wsadu filtra.

Filtr jest źle zainstalowany w obudowie.

Wyjmij filtr i zamontuj go ponownie zgodnie
z instrukcją wymiany filtra. Zwiększ ilość
dopływu wody.

Z otworu odpływowego wody kwaśnej
nie wypływa woda.

Wąż odprowadzający wodę kwaśną jest
wygięty, zagięty lub poddany innym
ograniczeniom.

Rozprostuj zgięty wąż.
Zwiększ ilość dopływu wody.

Woda jest mleczna.
Białe, przypominające śnieg cząstki
pływają na dnie szklanki.

Oczyść filtr wstępny.
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Specyfikacja techniczna

Karta gwarancyjna

Dane techniczne produktu
Numer zezwolenia na wytwarzanie produktu

Nr 1800 Dep. ds Żywności i Leków w Korei

Cechy

Generator wody zjonizowanej

Model

EN-7P

Napięcie wejściowe

230V/50Hz

Prąd wejściowy (pobór mocy)

MAX 150W

Waga

Ok. 4,3 kg

1. Szczegóły gwarancji

Ten produkt przeszedł dokładną inspekcję pod ścisłą kontrolą jakości. W przypadku, gdy produkt
okaże się nieć jakiekolwiek wady fabryczne lub jakiekolwiek samoistne mechaniczne usterki
w okresie gwarancyjnym, należy dostarczyć produkt wraz z kartą gwarancyjną i dokumentem
zakupu do serwisu – po wcześniejszych ustaleniach telefonicznych. Naprawa w okresie
gwarancyjnym, bez zbędnej zwłoki, wynosi do 30stu dni.

2. Okres gwarancji

24 miesiące od daty zakupu.

Wymiary ogólne

340 x 330 x 140 (mm)

3. Naprawy pogwarancyjne

Stosowane ciśnienie dopływu wody

0,7~5 kg/cm²

4. Wyjątki od gwarancji

Stosowana temperatura wody

5~30 ºC

Rodzaj obsługi urządzenia

Auto-uruchamianie jonizacji jednym przyciskiem

Środki obsługi urządzenia

Kran – woda – otwarcie – zamknięcie

Serwis wykonuje naprawy pogwarancyjne. Czas naprawy ustalany jest indywidualnie.
Wygaśnięcie warunków gwarancji. Uszkodzenie lub wadliwe działanie wynikające z niewłaściwego
zainstalowania lub użytkowania. Uszkodzenie mechaniczne.
Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych przypadkami losowymi, takimi jak pożar, zalanie,
przepięcie, skoki napięcia w instalacji elektrycznej. Nieuzasadniona ingerencja w urządzenie
oraz dokonywanie własnych przeróbek skutkuje natychmiastową utratą gwarancji.

5. Adres serwisu

PPHU OK
Ul. Starowiejska 65
80-534 Gdańsk
tel: 58 522 03 44

Metoda elektrolizy

Ciągła elektroliza

Ustawienia alkaliczne

4 poziomy

Tempo odprowadzania wody
zjonizowanej

Maks. 5 litry/min (woda alkaliczna + kwaśna)

Moduł czyszczący

Automatyczne czyszczenie (za każdym razem)

Materiały elektrod

Platyna i tytan

Wymiana filtra

Łatwo wymienialne wsady

Żywotność filtra

Filtr aktywowanego węgla: ok. 5-6 m-cy przy 20 l/dzień

Wskaźnik zużycia filtra

Wskaźnik FND

Budowa filtra

Węgiel impregnowany srebrem oraz bio ceramiczny
kamień, wapń koralowy + ultra cienkie włókna turmalinu (opcjonalnie)

Nazwa dystrybutora

Moduł oczyszczania wody

Czujnik temperatury / Automatyczne wyłączenie

Adres

Dopływ wody

Bezpośrednie podłączenie u góry urządzenia

Moduł elektrolizy

Moduł
oczyszczania wody
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KARTA GWARANCYJNA

Numer seryjny
Model

EN-7P

Data zakupu

(

Okres gwarancji

do (

) Dzień, (
) Dzień, (

) Miesiąc, (

) Rok

) Miesiąc, (

) Rok

Nazwisko kupującego
Adres
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