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Ciesz się pitną wodą alkaliczną, 
która jest:

Alkaliczna
Wzbogacona molekularnie w celu 
polepszenia nawodnienia

Bogata w tlen

Przeciwutleniaczem

Używaj wody kwaśnej, która jest:
Wspaniałym środkiem ściągającym 
w pielęgnacji skóry

Dobrym środkiem antyseptycznym

Świetna do czyszczenia

Uwaga: Nieprawidłowy montaż i/lub obsługa 
może spowodować utratę gwarancji.
Chroń swoją inwestycję! 
UWAŻNIE PRZECZYTAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ

PPHU OK Wojciech Bromber
ul. Starowiejska 65

80-534 Gdańsk
tel: 58 522 03 44
www.ohwoda.pl

e-mail: sklep@ohwoda.pl



Jeżeli urządzenie przez przypadek zostanie 
zanurzone w wodzie, należy wyciągnąć 
wtyczkę z gniazda i następnie wyciągnąć 
urządzenie z wody.
Skontaktuj się z Centrum 
Serwisowym
     Może wywołać 
     porażenie prądem elektrycznym.

Środki ostrożności

Nie korzystaj z prądu powyżej mocy z
namionowej gniazda lub urządzenia. 
W żadnym przypadku NIE WOLNO stosować 
prądu o napięciu innym niż 230V.

Nie używaj tego produktu 
jednocześnie z innymi 
urządzeniami 
elektrycznymi, 
ponieważ może 
to wywołać pożar.

Obluzowane połączenie może wywołać porażenie 
prądem elektrycznym lub rozgrzanie prowadzące 
do pożaru.
Nie używać wadliwych wtyczek ani luźnych gniazd.
Nie zginać na siłę przewodu zasilania.
Nie uszkadzać ani odkształcać przewodu przez 
dociskanie go ciężkimi przedmiotami. (Może to 
wywołać pożar lub porażenie prądem elektrycznym.)
Wytrzyj z kurzu lub wody bolce wtyczki 
oraz elementy stykowe. (Może wywołać pożar 
lub porażenie prądem elektrycznym.)

Wtyczkę wciśnij do końca w gniazdku.Nie ciągnij za kabel sieciowy.
Nie dotykaj wtyczki mokrymi rękoma. 

Może wywołać porażenie prądem elektrycznym.
Nadmierne zakurzenie wtyku może być przyczyną 
zwilgotnienia co prowadzi do słabej izolacji 
lub pożaru. Wyjmij wtyczkę z gniazda 
i wytrzyj suchą szmatką.

Nie montuj urządzenia w miejscu 
narażonym na działanie niskich temperatur 
lub ognia.

Temperatura otoczenia: 10~40 ºC
Temperatura wody: 5~30 ºC
Urządzenie to nie powinno być montowane 
w miejscu, gdzie narażone 
będzie na działanie 
temperatur ujemnych. 

Montuj z dala od nadmiernej wilgotności 
lub kurzu, rozbryzgów wody lub bezpośredniego 
działania promieni słonecznych.

Może to wywołać pożar lub porażenie prądem 
elektrycznym.

Podłącz urządzenie do rury z wodą zimną.
Podłączenie to rury z wodą ciepłą może uszkodzić 
filtr lub elektrolizer.

Nie należy montować węża wody kwaśnej 
powyżej urządzenia. Utrzymaj odległość 
poniżej 1,5 m i nie zanurzaj węża w wodzie.

Może to spowodować niewystarczający przepływ 
wody lub słaby odpływ wody.

Nie rozbieraj, nie naprawiaj ani nie zmieniaj 
samodzielnie tego produktu.

Może wywołać pożar lub porażenie prądem 
elektrycznym. Prosimy skontaktować się z Centrum 
Serwisowym w celu naprawy.

Może wywołać krótkie spięcie, porażenie prądem 
elektrycznym lub awarię.

Nie ochlapuj urządzenia wodą.
Nie myj urządzenia przy użyciu wody.

Nie blokuj odpływu wody.
Nie zaginaj, nie skręcaj ani nie dociskaj węża.

Może spowodować przeciekanie wody, niewłaściwy 
poziom pH lub wadliwe działanie urządzenia.

Wyjmij wtyczkę z gniazda natychmiast, 
jeśli zauważysz nienormalny zapach lub hałas 
dochodzący z urządzenia, a następnie 
skontaktuj się z Centrum Serwisowym.

Może wywołać 
pożar lub 
porażenie 
prądem elektrycznym.

Nie używaj wody innej niż woda pitna. Nie należy kłaść odczynnika do mierzenia pH 
w pobliżu źródeł ognia.

Może ulec zapłonowi, 
co prowadzi do pożaru.

Zanim zaczniesz używać urządzenie, które 
nie było w użyciu przez dłuższy czas, niech woda 
przepłynie swobodnie przez 2-3 minuty w celu 
zapewnienia prawidłowego działania urządzenia.

Nie należy korzystać z aluminiowych pojemników, 
które są podatne na alkaliczność, 
ani z miedzianych pojemników, które są podatne 
na kwasy.

Pojemniki metalowe mogą 
wywołać korozję lub osłabić 
warunki aktywacyjne.

W sytuacji przypadkowego połknięcia, należy wypić 
dużą ilość wody. Jeżeli dostanie się do oczu, należy 
przemyć je dużą ilością wody. Niezwłocznie 
skontaktować się z lekarzem.
W sytuacji rozlania na ciało, należy zmyć dużą 
ilością wody. Odczynnik należy przechowywać 
szczelnie zakręcony i z dala od dzieci.

Odczynnik do mierzenia pH nie może być 
połknięty, dostać się do oczu ani mieć kontaktu 
z ciałem człowieka.



Nazwa i działanie poszczególnych części

Przód

Tył

Akcesoria

Wyświetlacz i funkcje

Wyświetlacz
Wyświetlacz, który wskazuje stan pracy w czasie 
kiedy urządzenie jest włączone.

Przycisk wyboru funkcji
Przycisk, którego używa się w celu wybrania 
poszczególnych funkcji.

Dysza wylotowa dla wody alkalicznej
Otwór, przez który wypływa woda alkaliczna.

Pokrętło dopływu wody
Pokrętło, które dostarcza/blokuje wodę nieoczyszczoną do urządzenia

Przycisk zasilania
Urządzenie które dostarcza/blokuje prąd dostarczany do urządzenia

Uchwyt bezpiecznika
Urządzenie bezpiecznika, które kontroluje przeciążenie napięciowe

Otwór wylotowy dla wody kwaśnej
Wylot, z którego wypływa dodatkowo wytworzona woda kwaśna.
* Wylot, z którego wypływa woda alkaliczna podczas czyszczenia

Otwór doprowadzenia wody
Otwór, przez który do środka urządzenia dostarczana jest woda.

Kabel zasilający
Przewód zasilania

Osłona filtra

Zapasowy adapter 
(przejściówka)

Zestaw do 
pomiaru pH InstrukcjaTabela kolorówSzary wąż wylotuBiały wąż wlotu

Wyświetla żywotność filtra
Wskazuje całkowitą ilość zużycia filtra

Wyświetla czas wypływania wody
Wskazuje czas, w którym woda wypływała z urządzenia

Wyświetla aktualną liczbę poziomu
Wskazuje liczbę odpowiadającą aktualnemu używanemu 
poziomowi procesu alkalicznego/kwaśnego lub oczyszczania

Wyświetla pH
Wskazuje pH dla każdego poziomu

Wyświetla ilość dostarczonej wody
Wskazuje całkowity przepływ wody na minutę

herbata / picie
gotowanie

picie

czyszczenie
sterylizacja 

sprawdzenie 
filtra

Wyświetlenie funkcji
Podświetla tę funkcję, która jest obecnie wybrana

Przycisk wyboru wody alkalicznej
Przycisk używany do wyboru funkcji wody alkalicznej

Przycisk wyboru wody oczyszczonej
Przycisk używany do wyboru funkcji wody oczyszczonej

Przycisk wyboru wody kwaśnej
Przycisk używany do wyboru funkcji wody kwaśnej

Przycisk sprawdzenia filtra
Przycisk używany do sprawdzenia stanu filtra

Przycisk melodii (wyciszający dźwięki melodii)
Funkcja dzięki której można włączyć i wyłączyć dźwięk 
podczas wyboru poszczególnych funkcji

Przycisk ustawień
Przycisk do ustawień dla poszczególnych funkcji



Użytkowanie
Uruchomienie

Włącz przycisk zasilania z tyłu urządzenia 
po wcześniejszym włożeniu wtyczki do gniazda.

Stan trybu czuwania

Zabrzmi sygnał dźwiękowy, ekran początkowy pojawi się i zniknie, 
co oznacza wprowadzenie w stan czuwania.

Poprzez doprowadzenie wody poprzez przekręcenie pokrętła (zaworu) 
dopływu wody, odezwie się powiadomienie głosowe zgodnie z poprzednim trybem 
oraz rozpocznie się odliczanie żywotności filtra.

Aby pić wodę alkaliczną
4 stopień wody alkalicznej zalecany jest do zastosowań specjalnych

Uruchom dopływ wody nieoczyszczonej 
do środka urządzenia poprzez włączenie 
pokrętła dopływu wody w trakcie trybu 
czuwania.

Stan trybu czuwania

WŁĄCZONY 

WYŁĄCZONY
WŁĄCZONY                                 WYŁĄCZONY

WŁĄCZONY                                 WYŁĄCZONY

WŁĄCZONY                                 WYŁĄCZONY

Stan trybu czuwania

Wciskając przycisk wyboru wody 
alkalicznej, włączy się lampka 
graficzna wskazująca na symbol 
[rodzaj] wody alkalicznej, numer 
stopnia, a także usłyszysz 
powiadomienie informujące 
o stopniu wody alkalicznej.

Ilekroć naciśniesz przycisk wyboru 
wody alkalicznej, kolejno zmieni się 
stopień.

Jak zatrzymać proces

Uwaga
Jeśli funkcja wody alkalicznej była wybrana poprzednio, to woda używana poprzednim 
razem będzie wypływać bez potrzeby dodatkowych działań po włączeniu pokrętła 
przepływu wody na pozycję ON (WŁĄCZONA).

Uwaga
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.

Jeśli przekręcisz pokrętło dopływu 
wody na pozycję OFF (WYŁĄCZONA), 
dopływ wody zostanie zatrzymany 
i urządzenie automatycznie przejdzie 
w tryb czuwania.



Użytkowanie

Ta funkcja jest niezbędna przy pobieraniu dużych ilości wody kwaśnej do mycia twarzy lub ciała.
Aby korzystać z wody kwaśnej

Uruchom dopływ wody nieoczyszczonej 
do środka urządzenia poprzez 
przekręcenie pokrętła dopływu wody 
na pozycję ON (WŁĄCZONA) podczas 
trybu czuwania.

Stan trybu czuwania

WŁĄCZONY                                 WYŁĄCZONY

Stan trybu czuwania

WŁĄCZONY                                 WYŁĄCZONY

WŁĄCZONY                                 WYŁĄCZONY

Stan trybu czuwania

WŁĄCZONY                                 WYŁĄCZONY

Stan trybu czuwania

Wciskając przycisk wyboru wody 
kwaśnej, włączy się lampka graficzna 
wskazująca na symbol (rodzaj) wody 
kwaśnej, numer stopnia, a także 
usłyszysz powiadomienie informujące 
o stopniu wody kwaśnej.

Ilekroć naciśniesz przycisk wyboru wody kwaśnej, 
kolejno zmieni się stopień.

Jak zatrzymać proces
Jeśli przekręcisz pokrętło dopływu wody 
na pozycję OFF (WYŁĄCZONA), dopływ 
wody zostanie zatrzymany i urządzenie 
automatycznie przejdzie w tryb czuwania.

Jeśli funkcja wody alkalicznej była wybrana poprzednio, to woda używana poprzednim razem  
będzie wypływać bez potrzeby dodatkowych działań po włączeniu pokrętła przepływu wody 
na pozycję ON (WŁĄCZONA). 

Uwaga

Woda kwaśna nie służy do picia. Zachowaj ostrożność, aby nie wypić wody kwaśnej przypadkiem, 
myląc ją z wodą alkaliczną.

Uwaga

Jak zatrzymać proces

Aby pić wodę oczyszczoną
Uruchom dopływ wody nieoczyszczonej 
do środka urządzenia poprzez 
przekręcenie pokrętła dopływu wody 
na pozycję ON (WŁĄCZONA) podczas 
trybu czuwania.

Wciskając przycisk wyboru wody 
oczyszczonej, włączy się lampka 
graficzna wskazująca na symbol w
ody oczyszczonej, a także usłyszysz 
powiadomienie informujące, 
że „to jest woda oczyszczona” 
i generowana będzie woda 
oczyszczona.

Jeśli przekręcisz pokrętło dopływu wody 
na pozycję OFF (WYŁĄCZONA), dopływ 
wody zostanie zatrzymany i urządzenie 
automatycznie przejdzie w tryb czuwania.

Włączając pokrętłem dopływ wody w trakcie stanu czuwania, rozpocznie się generowanie 
wody oczyszczonej. (Pomimo, że nie słychać informacji głosowej i grafika nie mruga.)
W przypadku nie korzystania z jonizatora przez dłużej niż 24 godziny należy przepuścić 
przez urządzenie litr wody przed urzyciem.



Użytkowanie

Regulacja głośności informacji głosowych
Naciśnij przycisk melodii (melody) przez 3-5 sekund w trakcie trybu czuwania. 
Dostosuj poziom głośności używając przycisków od wody alkalicznej i kwaśnej. 
Poziomy głośności składają się z kroków od 0 do 10.

Stan trybu czuwania

Jeśli zapiszesz ustawienia głośności poprzez 
naciśnięcie przycisku melodii, urządzenie 
przechodzi do ekranu czuwania.

Jeżeli nie ma żadnych dodatkowych działań po dokonaniu 
regulacji głośności, następuje zapisanie tych ustawień 
i automatyczne przejście w tryb czuwania upływie 10 sekund. Stan trybu czuwania

Stan trybu czuwania

Funkcja ustawień ekranu czuwania
Po przejściu do ekranu ustawień przez naciśnięcie przycisku ustawień w trybie czuwania, 
ustaw funkcję ON/OFF (WŁĄCZENIA/WYŁĄCZENIA) dla ekranu czuwania poprzez 
naciskanie przycisku od wody alkalicznej. 

Ustawienia czasu

Stan trybu czuwania

Widok filtra

Stan trybu czuwania

Funkcja sprawdzająca pojemność filtra i jego zużycie
Jeśli naciśniesz przycisk filtra w trakcie trybu czuwania, możesz sprawdzić pojemność 
filtra oraz pozostałą pojemność.

Jeżeli nie ma żadnych dodatkowych działań po dokonaniu 
regulacji głośności, następuje zapisanie tych ustawień 
i automatyczne przejście w tryb czuwania po upływie 10 sekund.

Jeśli zapiszesz ustawienia poprzez naciśnięcie przycisku melodii, 
urządzenie automatycznie przechodzi do ekranu czuwania.

Funkcja ustawień daty i czasu
Po przejściu do ekranu ustawień czasu przez naciśnięcie przycisku ustawień 
w trybie czuwania, wybierz rok, miesiąc, dzień, godzinę i minuty używając przycisku 
ustawień i zmieniaj je korzystając kolejno z przycisków do wody alkalicznej i kwaśnej.



Wymiana oryginalnego filtra

Jeżeli nie użyjesz oryginalnego �ltra, a zamiast tego skorzystasz z podobnego do niego produktu, 
funkcja elektrolizy nie uruchomi się, jedynie woda oczyszczona będzie generowana i podczas 
elektrolizy mogą wystąpić problemy, ponieważ pył i drobiny powstające z powodu działania węgla 
aktywowanego przepłyną do ogniwa elektrolizy. Zdecydowanie korzystaj z �ltrów oryginalnych. 
Jeśli pojawią się jakieś problemy, darmowa pomoc czy naprawa nie będzie potem możliwe. 
(Okres darmowej pomocy /free after service/ : 1 rok)

Uwaga

Jak wymienić filtr

Kiedy okres eksploatacji dobiegnie 
końca, symbol graficzny filtra 
wskaże 0000 i ikona filtra zacznie 
mrugać, co oznacza, że nadszedł 
czas wymiany filtra.

Wyłącz dopływ wody poprzez 
wciśnięcie przycisku zasilania z tyłu 
urządzenia na 
pozycję OFF 
(WYŁĄCZONY).

Po ustawieniu wystającej części 
oryginalnego filtra naprzeciw siebie, 
ustaw go w linii z dolnym 
wyżłobieniem i wciśnij do środka.

Ustaw filtr przekręcając wystającą 
część filtra dopóki nie można jej 
dalej przekręcić w tym kierunku.

Włącz przycisk zasilania z tyłu 
urządzenia.

Sprawdź ewentualne przecieki wody 
po 2-3 minutach swobodnego 
przepływu wody przy otwartym 
zaworze dopływu wody i wyłączonym 
zasilaniu.

Resetowanie filtra Funkcja resetowania filtra
Jest to funkcja, która uruchamia filtr poprzez MiCOM, którego zużycie zmierza ku końcowi.

Wciśnij i przytrzymaj przycisk filtra 
przez 3 sekundy.

Wciśnij i przytrzymaj przycisk do 
wody alkalicznej przez 3 sekundy.

Reset filtraReset filtra3 sekundy 3 sekundy

Uwaga
Jeśli filtr jest nowy, to woda z początku może być czarna i mętna. Nie jest to szkodliwe dla zdrowia, 
ponieważ jest to aktywowany pył wypłukiwany z wnętrza filtra.



Konstrukcja filtra / Jak zmierzyć pH

Konstrukcja filtra

     Membrana kapilarna
Zanieczyszczone cząsteczki są tutaj filtrowane, a także 
eliminowane z filtracji mogą być także wirusy, bakterie 
i zarazki
     Granulowany węgiel aktywny
eliminuje zapach, smak i substancje chemiczne, 
takie jak środki dezynfekcji, chemia rolnicza, fenol 
i trihalogenometany
     Siarczyn wapniowy
skuteczny w eliminacji chloru z wody

     Filtr membranowy
Materia pływająca, rdza i osad, których cząsteczki są 
względnie duże, mogą zostać przefiltrowane.

Uwaga
Lepiej początkowo używać �ltra UF (połączona membrana kapilarna), przy wyłączonym zasilaniu, 
po wygenerowaniu wody o przepływie 20 ℓ (1 kg/cm²) przez co najmniej ok. 5 minut bez 
zanotowanej usterki, w celu wyeliminowania substancji hydro�lowych.
(Jeśli ciśnienie wody jest poniżej 1 kg/cm² to potrzebny będzie czas dłuższy niż 5 minut.)

Zalecany okres czasu do wymiany filtra
Efektywny okres użytkowania filtra może znacznie się różnić w zależności od pory roku 
i środowiska działania (jakość i ciśnienie wody oraz ilość eksploatacji)
Uwaga
Wymień filtr, jeśli wystąpią poniższe zjawiska, nawet jeśli ikona zmiany filtra nie zaczęła mrugać.

Kiedy przepływ wody jest niewielki, ponieważ filtr jest zablokowany z powodu silnie zanieczyszczonej wody
Kiedy woda wydaje zapach ze względu na poważnie zanieczyszczoną wodę, która jest doprowadzana
Kiedy spora ilość obcych substancji w wodzie (mętna woda, substancje niewidoczne) została wyeliminowana w krótkim 
przedziale czasu
Kiedy używasz go ponownie, po długim czasie

Jak zmierzyć pH
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. 

Napełnij jedną z próbówek w 1⁄4 wodą 
jonizowaną, wodą alkaliczną lub wodą 
oczyszczoną.

Wlej 2 lub 3 krople odczynnika pH do próbówki 
i wymieszaj wstrząsając.

W przypadku gdy odczynnik nie jest właściwie 
zmieszany z wodą, wyniki pomiaru mogą być 
nieprecyzyjne i należy ponownie potrząsnąć.

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

WODA 
ALKALICZNA

WODA
OCZYSZCZONA

WODA
KWAŚNA

NIE WOLNO spożywać wody zawierającej odczynnik

Odczynnik pH, schemat kolorów oraz próbówki należy przechowywać Z DALA OD OGNIA! 

W przypadku kontaktu substancji z oczami, należy przemyć je znaczną ilością wody, a następnie skonsultować się z lekarzem.

W przypadku połknięcia należy wzbudzić odruch wymiotny, a następnie skonsultować się z lekarzem.

Uwaga



Instalacja

Wlot

       Ostrzeżenie!
Zachowaj kolejność wstępnego filtra 
przeciwpyłowego i zaworu ciągłego 
przepływu podczas montażu urządzenia.

Źródło wody
Wstępny filtr 
przeciwpyłowy

Zawór ciągłego 
przepływu Wylot dla wody 

kwaśnej

Metoda instalacji
Jonizator daje możliwość trzech różnych metod montażu:
1) przy zlewozmywaku doczepiony do twojego kranu przy pomocy rozdzielnika
2) przy zlewozmywaku, ale przyłączony bezpośrednio to twojej linii wody zimnej 
    (bez rozdzielnika), oraz
3) pod zlewozmywakiem – całkiem poza zasięgiem wzroku, z małym dedykowanym kranem/baterią.
    Zaleca się, aby metody 2) i 3) realizowali hydraulicy.

1. PRZYMOCUJ ROZDZIELNIK DO SWOJEGO KRANU
      Zdejmij napowietrzacz z kranu (konieczne może być użycie szczypiec) i przykręć w jego miejsce 
      rozdzielnik. Rozdzielniki są dołączone w razie, gdyby rozdzielnik nie pasował do twojego kranu. 
      W przypadku występowania przecieków  w rozdzielniku należy skorzystać z hydraulicznej 
      taśmy teflonowej (dostępnej tanio w każdym sklepie z narzędziami).

2. UTNIJ 10 CM DŁUGOŚCI BIAŁEGO WĘŻA
      Przy użyciu bardzo ostrego noża gładko odetnij 10 cm odcinek białego węża.
      Im gładsze będzie cięcie, tym mniej prawdopodobne będzie przeciekanie w przyszłości.

3. PRZYŁĄCZ W LINII PRZEPŁYWU FILTR WSTĘPNY
      Na filtrze wstępnym znajduje się mała czarna strzałka wskazująca kierunek 
      przepływu wody. Strzałka na filtrze wstępnym SKIEROWANA NA TWÓJ 
      JONIZATOR wskazuje kierunek przepływu wody do jonizatora. Włóż wcześniej 
      wycięty odcinek 10 cm do wyjścia filtra wstępnego silnie wciskając mocno 
      i upewniając się, że strzałka wskazuje w stronę zakończenia tego 10 cm 
      wężyka. Długość 10 cm to będzie odległość pomiędzy twoim jonizatorem 
      a filtrem wstępnym.
      3.1. Zawór ciągłego przepływu powinien być zamontowany po filtrze wstępnym. 
      Porównaj z powyższym schematem.

   

Metoda instalacji 1) przy zlewozmywaku z rozdzielnikiem (najprostsza)

FILTR WSTĘPNY

WĄŻ10 CM WĘŻYK

WLOT (WODA Z KRANU)

4. PODŁĄCZ PRZEWÓD WLOTU WODY KRANOWEJ DO TWOJEGO JONIZATORA
      Podłącz wolną końcówkę 10 cm odcinka białego wężyka do filtra wstępnego podłączonego do szarego otworu na spodzie 
      jonizatora. W celu przyłączenia białego węża dopływu, wepchnij go zdecydowanie do szarego wlotu dla wody kranowej. 
      (W celu odłączenia, naciśnij na końcówkę złączki i wyciągnij jednocześnie).

5. USTAW SWÓJ JONIZATOR
      Może to być miejsce przy zlewie, z tyłu zlewu, bądź na ścianie ponad zlewem (z tyłu urządzenia znajdują się specjalne do 
      tego otwory). Upewnij się, że urządzenie znajduje się na twardej i równej powierzchni.

6. PRZYŁĄCZ WĄŻ WLOTU WODY KRANOWEJ DO ROZDZIELNIKA
        a) Włóż dłuższą część białego węża do wolnej końcówki filtra wstępnego (patrz zdjęcie).
      b) Usuń małą zakrętkę dociskową z boku rozdzielnika naprzeciwko przekładni rozdzielnika.
      c) Nałóż tę nakrętkę na koniec białego węża z gwintami ustawionymi w ten sposób, 
          żebyś mógł ponownie wkręcić ją na rozdzielnik.
      d) Wepchnij biały przewód na nakrętkę, a następnie wkręć zakrętkę dociskową z powrotem 
           na nakrętkę. Upewnij się, że zakrętka jest mocno dokręcona, ale nie należy przekręcić. 
          Jeśli masz trudności z włożeniem węża na nakrętkę, to spróbuj zamoczyć go na chwilę 
          w gorącej wodzie.

7. DOŁĄCZ SZARY WĄŻ WYLOTU WODY KWAŚNEJ
      Otwór WYLOTU WODY KWAŚNEJ znajduje się w prawym dolnym rogu z tyłu jonizatora 
      i jest oznaczona czerwoną naklejką. Najpierw nałóż jedną z małych klamer zaciskowych na 
      końcówkę przewodu. Aby łatwiej było je przyczepić, zamocz wąż w gorącej wodzie przez 20-30 sekund. Mocno wciśnij przewód 
      do końca w szary otwór wylotu. Zaciśnij klamrę i nałóż ją na otwór. Upewnij się, że przeciwległy koniec doprowadzony jest do zlewu. 
      Dotnij wąż do potrzebnej długości.

8. PODŁĄCZ KABEL ZASILANIA do odpowiedniego gniazda sieciowego.

9. ZAMONTUJ ELASTYCZNĄ DYSZĘ ZE STALI NIERDZEWNEJ
     Wkręć to do otworu na górze jonizatora. Nie przekręć.

WYLOT WODY KWAŚNEJ



Rozwiązywanie problemów

Wyświetlacz nie działa 
podczas trybu czuwania.

Wyświetlacz wskazuje 
„niezarejestrowany filtr”

Nawet z dopływem 
wody nieoczyszczonej 
wyświetlacz się nie 
włącza.

Wyświetlacz pokazuje 
komunikat „rejestracja 
wyłączona”

Urządzenie wydaje 
mało wody lub w ogóle

Zasilanie nagle 
wyłącza się podczas 
działania urządzenia

Lampka wymiany 
filtra mruga

Urządzenie może nie funkcjonować ze względu na niewłaściwe użytkowanie lub z prostych przyczyn, a niekoniecznie 
z powodu awarii. Zanim skontaktujesz się z Centrum Serwisowym w celu podjęcia naprawy, sprawdź listę poniżej:

Objaw RozwiązaniePunkty kontrolne 
1. Czy kabel zasilania jest prawidłowo 
    podłączony?
2. Czy przycisk zasilania jest włączony?
3. Czy bezpiecznik jest zepsuty?
4. Czy uchwyt bezpiecznika jest prawidłowo 
    połączony?

1. Czy wymieniłeś filtr na oryginalny filtr?
2. Czy zarejestrowałeś oryginalny filtr?
3. Czy korzystasz z nieoryginalnego filtra?

1. Czy wymieniłeś filtr na oryginalny filtr?
2. Czy zarejestrowałeś oryginalny filtr?
3. Czy korzystasz z nieoryginalnego filtra

Czy próbowałeś zarejestrować filtr 
więcej niż 9 razy?

1. Czy dopływ wody nieoczyszczonej jest 
    wystarczający?
2. Czy filtr jest zablokowany?
3. Czy wąż wlotowy jest zgięty?
4. Czy regulacja strumienia przepływu na 
    rozdzielniku przy baterii/kranie jest 
    zamknięta?

1. Czy bezpiecznik jest uszkodzony?
2. Czy używałeś urządzenia bez przerwy 
    przez dłuższy okres czasu?

Czy filtr przekroczył okres wymiany?

1. Podłącz kabel zasilania prawidłowo.
2. Włącz przycisk zasilania.
3. Wymień bezpiecznik (250V/2A).
4. Połącz prawidłowo uchwyt bezpiecznika.

Wymień na oryginalny filtr i zarejestruj go.

Wymień na oryginalny filtr i zarejestruj go.

Wymień na oryginalny filtr i zarejestruj go.

1. Sprawdź czy dopływ wody nie został 
    odcięty przez jej  dostawcę. Sprawdź 
    czy zawór wody nieoczyszczonej jest 
    otwarty lub czy przewód nie jest zgięty.
2. Wymień filtr.
3. Rozprostuj zgięty wąż.
4. Otwórz przyrząd regulacji przepływu 
    wody i ustaw poziom przepływu.

1. Wymień bezpiecznik (250V/2A).
2. Urządzenie zatrzyma się by chronić się 
    przed nadmiernym zużyciem. Poczekaj 
    5 minut zanim ponownie je włączysz.

Wymień filtr.

W przypadku objawów innych niż te przedstawione w tej tabeli, należy wyłączyć urządzenie, a następnie 
skontaktować się z Centrum Serwisowym.

Objaw RozwiązaniePunkty kontrolne 

Woda źle smakuje.

W trakcie testu mierzenia 
pH przy pomocy 
odczynnika do mierzenia 
pH, woda kwaśna 
zabarwia się na żółto, 
ale woda alkaliczna 
zamienia barwę 
na neutralną.

Zabutelkowana woda 
jonizowana ma mętne 
substancje 
osadzające się przy dnie.

Z początku nie ma 
zapachu, ale po godzinie 
przechowywania woda 
zaczyna mieć brzydki 
zapach.

Woda przecieka w okolicy 
filtra lub gdzieś wewnątrz 
urządzenia.

Woda nie wylewa się 
z wylotu dla wody kwaśnej.

1. Czy filtr przekroczył okres  wymiany?
2. Redukowana woda poddana elektrolizie 
    jest bardzo aktywna. Pomimo że jest 
    zdatna do picia, ślad Cl2 może pozostać 
    w wodzie, co powoduje brzydki zapach?
3. Nadmierna elektroliza ze względu na 
    niewystarczającą ilość dostarczonej wody, 
    co powoduje brzydki zapach?
4. Czy wąż wlotowy jest zgięty? 

Kwas węglowy w wodzie jest chwilowo 
neutralny ze względu na reakcję chemiczną.

Nadmiar kwasu węglowego (CO3) w wodzie 
wiąże się z wapniem reagując w węglan 
wapniowy (CaCO3).

1. Czy pojemnik jest zanieczyszczony?
2. Czy mieszkasz w okolicy, gdzie woda 
    zawiera duże ilości soli?

1. Czy filtr jest prawidłowo podłączony?
2. Czy wyciekanie wody jest gdzieś poza 
    filtrem?

1. Czy wylot wody jest zablokowany?
2. Czy wąż dla odpływu wody jest zgięty?

1. Wymień filtr.
2. Ustaw poziom pH. Jeżeli problem się 
    powtarza, należy wymienić filtr.
3. Zamontuj pompę wspomagającą w celu 
    zwiększenia ilości dostarczanej wody.
4. Rozprostuj.

Jest to nieszkodliwe dla organizmu ludzkiego. 
Widok ten może być nieprzyjemny, ale woda 
jest zdatna do picia. Zwiększ ilość 
dostarczanej wody, lub zmniejsz poziom pH.

Zwiększ poziom pH.

1. Używaj pojemników szklanych z zakrętką 
    i często je myj, aby zachować ich czystość.
2. Poziom przenikalności elektrycznej może 
    różnić się w zależności od miejsca 
    ze względu na różny stopień nadmiernego 
    naładowania elektrycznego. 
    Zmniejsz poziom pH.

1. Wyjmij filtr, sprawdź O-ring i włóż filtr 
    z powrotem.
2. Natychmiast zatrzymaj urządzenie 
    i skontaktuj się z Centrum Serwisowym.

1. Linia wylotu powinna znajdować się 
    poniżej wylotu wody w urządzeniu.
2. Rozprostuj.



Specyfikacja techniczna

Dane techniczne produktu
Numer zezwolenia na wytwarzanie produktu

Numer homologacji produktu  

Nazwa produktu  

Model    

Napięcie wejściowe  

Waga     

Wymiary (Szer.*Gł.*Wys.)   

Stosowane ciśnienie wody 

Stosowana temperatura wody 

Rodzaj regulacji 

Rodzaj obsługi urządzenia 

Metoda elektrolizy

Nr 610 wydane przez KFDA

Heo12-1692

Jonizator wody alkalicznej z 7 płytkami

SM-V112TL (7P)

230VA

Ok. 4,5 kg

270 x 135 x 383 mm

0,7~5 kgf/cm²

5~30 ºC

Metoda All-in-one z zaworem dopływu wody ON/OFF

Otwieranie i wyłączanie wody z kranu

Ciągły
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Wsady

Około 6 miesięcy (przy domowym zużyciu 20 l/dzień)

Cyframi na wyświetlaczu LCD

NUF (Złożony filtr membranowy)

Wbudowany bimetal do temperatury

Bezpośrednie podłączenie do rury wody kranowej

Wymiana filtra  

Żywotność filtra

Wskaźnik zużycia filtra

Budowa filtra

Wyłącznik temperaturowy

Dopływ wody

Poziomy skondensowania 
elektrolizy  

Ilość wody zjonizowanej   

Metoda czyszczenia  

Materiały elektrod 

poziomy do 1 do 4

Maks. 2 l /min (w oparciu o wodę wyjściową)

W pełni automatyczne czyszczenie przez automatyczną 
konwersję kanału (DARC)

7 platynowo-tytanowych (powierzchnia 1,213 cm2)

Rodzaj i klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym: klasa II urządzenia, zastosowano elementy Typu B

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.
3. Naprawy pogwarancyjne
     Serwis wykonuje naprawy pogwarancyjne. Czas naprawy ustalany jest indywidualnie.
4. Wyjątki od gwarancji
     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

KARTA GWARANCYJNA

Numer seryjny

Model   

Data zakupu 

Okres gwarancji 

Nazwisko kupującego

Adres

Nazwa dystrybutora

Adres

SM-V112TL (7P)

(       ) Dzień, (      ) Miesiąc, (      ) Rok

do (       ) Dzień, (       ) Miesiąc, (      ) Rok



Niektóre sposoby użycia wody alkalicznej i wody kwaśnej

Niektóre sposoby użycia dla różnych poziomów wody alkalicznej

Poziomy wody alkalicznej Uwaga: Poziomy pH będą zawsze różne dla różnych źródeł poboru wody.

Słaba woda alkaliczna (pH 7,5 – pH 8,6). 
Poziom ten jest wykorzystywany w 
początkowym okresie konsumpcji (4-7 dni). 
Niech twój organizm dostosuje się powoli 
do wzrostu pH.

Poziom 1 Poziom 2

Poziom 3 Poziom 4

Słaba do średniej woda alkaliczna 
(pH 8 – pH 9,3). Przejdź do tego 
poziomu po początkowym okresie 
dostosowania. Dostosowuj się do 
tego poziomu przez 3-4 dni. 
Większość ludzi pije wodę na 
poziomie 2 lub 3.

Średnia do mocnej woda alkaliczna 
(pH 8,5 – pH 9,7). To jest najczęstszy 
poziom alkaliczności do celów 
spożywczych. Niektórzy ludzie mogą 
wyczuwać silną zmianę smaku.

Mocna woda alkaliczna (pH 9,5 – 
pH 10,5). Większość ludzi zasadniczo 
uważa, że ma ona bardzo silny smak 
oraz mocny efekt detoksykujący.

Poziom 1 Poziom 2

Poziom 3 Poziom 4

Niektóre sposoby użycia dla różnych poziomów wody kwaśnej

Opisy poziomów kwaśnej wody            Uwaga: Poziomy pH będą zawsze różne dla różnych źródeł poboru wody.

Słaba woda kwaśna (pH 6,5 – pH 5,5). 
Używana do higieny jamy ustnej, 
płukania jamy ustnej, itp.

Słaba do średniej wody kwaśnej 
(pH 6 – pH 5,5). Do pielęgnacji skóry, 
jako środek ściągający.

Średnia do mocnej wody kwaśnej 
(pH 5,5 – pH 5). Do czyszczenia kuchni.

Mocna woda kwaśna (pH 5 i niższe). 
Dla celów sterylizacji.

Do czego miałbym używać wody oczyszczonej?

Poziom pH wody przefiltrowanej nie wzrasta ani nie zmniejsza się i pozostaje taki sam jak twoja 
woda w kranie. Ta woda jest po prostu oczyszczona z zanieczyszczeń, dzięki zaawansowanemu 
systemowi filtracji. Można stosować jako woda pitna oraz jako woda do przyjmowania leków.

Notatki

Notatki
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