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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.

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!

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!

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.

Chronić jonizator przed działaniem 
niskich temperatur.

Chronić jonizator przed bezpośrednim 
działaniem promieni słonecznych.

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.

Środki ostrożności podczas montażu

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.

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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Środki ostrożności

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.

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.

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.

Środki ostrożności dotyczące płynnych odczynników pH 

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.

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

Wlew wody nieuzdatnionej Wylot wody kwaśnej

Przód Tył

Nasadka wylotu wody alkalicznej

Obudowa

Osłona filtra

Regulator głośności

Uchwyt bezpiecznika

Wtyczka zasilania

Główny włącznik/wyłącznik

Tylna osłona

Uchwyt portu przewodu baterii
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Nazwy i funkcje poszczególnych części II

Bateria Wyświetlacz

Panel wyświetlacza funkcji

Wylot wody kwaśnej

Korpus

Wylot wody alkalicznej

Wskaźnik poziomu pH

PRZYCISK WODY ALKALICZNEJ

Wskaźnik zużycia filtra

PRZYCISK ZASILANIA

PRZYCISK WODY KWAŚNEJ

PRZYCISK WODY FILTROWANEJ

Przycisk zasilania
Rozpoczyna i kończy przepływ wody w jonizatorze.

Wskaźnik poziomu pH
Ten wyświetlacz przy pomocy 4 LEDów wskazuje który poziom (1-4) został wybrany.

Przycisk wody alkalicznej
Używany do wyboru wody alkalicznej oraz pożądanego poziomu (1-4)

Przycisk wody kwaśnej
Używany do wyboru wody kwaśnej oraz pożądanego poziomu (1-4)

Przycisk wody filtrowanej
Używany do wyboru wody filtrowanej

Wskaźnik zużycia filtra
Pokazuje obecne zużycie filtra.
Kiedy zmieni kolor na pomarańczowy i zacznie migać, należy wtedy wymienić filtr.



10 11

Montaż

Wymagania dotyczące produktu:
Ciśnienie wody powinno być utrzymywane na stałym poziomie,
gdy ciśnienie wody jest zbyt niskie, woda nie może przepływać przez urządzenie.

Wąż PE  (1/4”) Wąż PE  (5/16”)

Okrągła nakrętka

Uszczelka 
(montowana pod baterią)

Adapter (przejściówka) 
wylotu wody alkalicznej

Filtr wstępny przeciwpyłowy

Jak podłączyć baterię U-Blue

Okrągła nakrętka

1

2

Korzystając z odpowiednich narzędzi wykonaj 
otwór o średnicy 29mm w miejscu, gdzie 
zamierzasz zamontować baterię. Upewnij się, 
że lokalizacja baterii pozwoli obu strumieniom 
wlać się do zlewu.

Umieść baterię w otworze, na odpowiedniej 
uszczelce.

Włóż baterię do otworu, a następnie przykręć 
nakrętką, aby ją usztywnić.

Po zamontowaniu baterii, podłącz ją do złączki 
z wężem 1/4" (dla wody alkalicznej), jak na 
rysunku 4. Sprawdź przewód, czy jest 
prawidłowo włożony. Ponadto, połącz baterię 
z wężem ¼" (dla wody kwaśnej), jak na 
rysunku 4 oraz podłącz baterię do urządzenia 
przewodem złącza.

3

4

29mm

UchwytCzerwona rurka 1/4” 
(woda kwaśna)

Biała rurka 1/4” 
(woda alkaliczna)

Czerwony 
(woda kwaśna)

Biały 
(woda alkaliczna)

Uchwyt

Wszystkie złączki działają na wtyk. Aby podłączyć przewody do dowolnej złączki, wsuń końcówkę przewodu do złączki. 
Pociągnij mocno, by sprawdzić siłę uchwytu - nie powinieneś być w stanie wyciągnąć węża. Aby zwolnić wąż ze złączki, 
należy wcisnąć pierścień sprężynowy wystający z końca złączki jednocześnie ciągnąc za przewód na zewnątrz.
OSTRZEŻENIE: nieprawidłowy montaż może spowodować utratę gwarancji
- zalecany jest profesjonalny montaż.

Rysunek 1

Rysunek 2

Rysunek 3

Rysunek 4

Adapter (przejściówka) 
wylotu wody alkalicznej 
(wielkość otworu: 5/16”

Należy podłączyć do górnej nasadki jonizatora 
w celu zamontowania baterii.

Akcesoria

5/16”

1/4”

1/4”

1/4”

1/4”

1/4”

5/16”

1/4”

Wąż do wody kwaśnej Wąż do wody alkalicznej
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Montaż
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WŁĄCZ ZASILANIE JONIZATORA
Włącz przycisk zasilania.

Włącz przycisk zasilania w pozycji „ON" z tyłu jonizatora.
- Przycisk zasilania jest ZAWSZE domyślnie w pozycji włączonej.

WŁĄCZ PRZEPŁYW WODY
Włącz przepływ wody otwierając zawór doprowadzający wodę.

Aby wybrać wodę alkaliczną

Rozpoczęcie eksploatacji

ROZPOCZNIJ PRZEPŁYW WODY PRZEZ JONIZATOR
- Wciśnij ponownie przycisk „POWER" (zasilanie) na górze baterii, aby uruchomić przepływ wody.
- UWAGA: woda może początkowo wypływać przebarwiona (od lekko po węglowo szarą) z powodu 
  obecności cząstek węgla w nowym filtrze.
- Nie jest to szkodliwe i jest typowe dla wszystkich filtrów węglowych. Pozwól na swobodny przepływ 
  wody przez 2-3 minuty w trybie „filtrowania", co wypłucze cały węglowy pył.

Użytkowanie

Po przepłynięciu przez urządzenie 20 litrów wody, nastąpi samoczynnie auto czyszczenie przez 
15 sekund. Na przykład, jeżeli jonizator jest używany najpierw przez 15 litrów, a następnie przez 5 litrów 
podczas kolejnego użycia, urządzenie przeprowadzi auto czyszczenie przez 15 sekund. 
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.

UWAGA

Umieść jonizator w odpowiednim miejscu pod zlewem

Połącz ¼ calowy przewód dla wody kwaśnej z małej złączki na przedłużeniu dla przewodu wody kwaśnej w baterii do 
wylotu wody kwaśnej na jonizatorze. Pociągnij mocno, by sprawdzić podłączenie - nie powinieneś być w stanie 
wyciągnąć węża.

Połącz ¼ calowy przewód dla wody alkalicznej podłączony do złączki w baterii z wylotem wody alkalicznej na 
jonizatorze. Pociągnij mocno, by sprawdzić podłączenie - nie powinieneś być w stanie wyciągnąć węża.

Zainstaluj filtr wstępny przeciwpyłowy w środku długości ¼ calowego przewodu ze strzałką skierowaną w stronę 
jonizatora. Połącz ¼ calowy przewód z filtrem przeciwpyłowym do wylotu wody kranowej na spodzie jonizatora. 
Pociągnij mocno, by sprawdzić podłączenie - nie powinieneś być w stanie wyciągnąć węża.

Połącz przewód z baterii do kabla (uchwyt). Podłącz przewód kabla do otworu złącza na górze jonizatora.

Podłącz przewód zasilający do odpowiedniego gniazda.

Upewnij się, że gniazdko do którego podłącza się do U-Blue jest pod napięciem, i pamiętaj, że wiele gniazd pod 
zlewem sterowanych jest przez włącznik / wyłącznik.

Włączony

Wyłączony

W czasie, kiedy woda przepływa przez baterię:

Wciśnij ponownie przycisk „ALKALINE" (alkaliczna), aby wybrać żądane ustawienie od 1 - 4. Woda alkaliczna 
wypłynie przez górną dyszę. Panel wyświetlania na przodzie baterii pokaże niebieski wskaźnik wody alkalicznej 
wraz z niebieskim numerem odpowiednio do wybranego poziomu.

Uwaga: Twój jonizator zawsze będzie „pamiętać” ostatnio używane ustawienie.
Jeśli poprzednio wybrany był alkaliczny poziom 2, to po uruchomieniu przepływu przez jonizator przy kolejnym 
użyciu jonizatora będzie on automatycznie przetwarzać na alkalicznym poziomie 2.
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Użytkowanie Użytkowanie

4 Aby wybrać inny poziom, naciśnij ponownie przycisk „ALKALINE”, aby przejść do następnego poziomu, aż żądany 
poziom zostanie wybrany. Niebieski numer będzie się stosownie zmieniał.

Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4

Woda kwaśna

Woda kwaśna

Woda alkaliczna

Aby wybrać wodę alkaliczną

1

2

4

3

Poziom  1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4

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

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

Słaba do średniej woda alkaliczna 
(pH 8 – pH 9). 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.

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

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

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, płukania jamy 
ustnej, itp.

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

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

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

Woda alkaliczna

Poziom 1

Poziom 3

Poziom 2

Poziom 4

Poziom 1

Poziom 3

Poziom 2

Poziom 4

Uwaga: Kwaśna woda służy wyłącznie do użytku zewnętrznego. NIE SPOŻYWAĆ

Woda przepływa przez baterię:

Wciśnij ponownie przycisk „ACIDIC” (kwaśna), aby wybrać odpowiednie ustawienie.
Wyświetlacz zaświetli pomarańczowe diody LED odpowiednie do wybranego poziomu.
Kwaśna woda zacznie wypływać z górnej dyszy.

Uwaga: Twój jonizator zawsze będzie „pamiętać” ostatnio używane ustawienie.
Jeśli poprzednio wybrany był kwaśny poziom 2, to po uruchomieniu przepływu przez jonizator przy kolejnym 
użyciu jonizatora będzie on automatycznie przetwarzać wodę na kwaśnym poziomie 2.

Aby wybrać inny poziom, naciśnij ponownie przycisk „ACIDIC”, aby przejść do następnego poziomu, aż żądany 
poziom zostanie wybrany. Pomarańczowy numer będzie się stosownie zmieniał.
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Użytkowanie Jak zmierzyć pH

Aby wybrać wodę „filtrowaną”

1 Kiedy woda przepływa przez baterię naciśnij przycisk „FILTERED”.
Panel wyświetlacza wskaże zielony symbol.
Woda oczyszczona wypłynie z górnej dyszy.

Kiedy woda przepływa przez baterię naciśnij ponownie przycisk zasilania. Woda przestanie płynąć, a wyświetlacz się 
wyłączy, co oznacza, że jonizator jest w stanie czuwania lub „uśpienia”.

Jak wyłączyć przepływ wody przez jonizator

Filtrowana

Woda filtrowana

Woda filtrowana

1

2

3

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

WODA 
ALKALICZNA

WODA 
KWAŚNA

WODA 
OCZYSZCZONA

Jak zmierzyć pH

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.

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

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. 

WODA 
ALKALICZNA

WODA 
KWAŚNA

WODA 
OCZYSZCZONA
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Jak ustawić wybrane indywidualne poziomy pH

Użytkownik może regulować prąd elektryczny jonizatora wody w oparciu o źródło wody.

Wciśnij przycisk „FILTERED” na baterii przez 5 sekund.

Wciśnij przycisk „ALKALINE” aby podnieść do odpowiedniego ustawienia i naciśnij przycisk „ACIDIC” 
aby obniżyć do żądanego ustawienia

Z sygnałem dźwiękowym, pojawi się domyślne ustawienie poziomu 
4 na wskaźniku poziomu pH na panelu wyświetlacza.
(Można wybrać ustawienie od 1-7)

Aby ustalić wybrane ustawienie, naciśnij przycisk „POWER” na baterii

Podnoszenie (+) Obniżanie (-)

Poziom 4

Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4

Poziom 5 Poziom 6 Poziom 7
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Gdy zaświeci się LED wskaźnika zużycia filtra, 
nadszedł  czas, aby wymienić filtr.

Otwórz pokrywę obudowy filtra.
Najpierw przesuń pokrywę w górę (rysunek 1), 
a następnie przesuń pokrywę w lewo (rysunek 2) i wyjmij ją.

Wymiana filtra
WAŻNE! Należy zatrzymać przepływ wody przed wymianą filtra.

5

6

Zanim założysz pokrywę obudowy sprawdź, czy bieżąca woda nie wycieka 
przez jonizator.

7

Przez 3 sekundy

Wyjmij zużyty filtr.
- Chwytając pewnie filtr prawą ręką, naciśnij mocno w dół uruchamiając 
   mechanizm sprężynowy (rysunek 1), aby odłączyć górną część filtra, 
   a następnie pociągnij go do siebie (rysunek 2) i w górę, wyjmując go.
- Górna część filtra jest wyjmowana z obudowy dociskając mocno 
  w dół. Kiedy już zaskoczy mechanizm sprężynowy, można następnie 
  łatwo usunąć filtr z korpusu głównego, pociągając go do siebie.

Włóż nowy filtr do komory.
- Zdejmij plastikowe zaślepki obejmujące oba końce nowego filtra.
- Przyłóż duży otwór w dolnej części wkładu filtra do podstawy 
  w środku poduszki filtra.
- Wciśnij filtr w dół do komory obudowy upewniając się, że otwór na 
  górze filtra jest umieszczony pasując do złączki w górnej części obudowy.

Wypłucz pył węglowy GAC.
Woda będzie początkowo wypływać przebarwiona (od lekko po węglowo szarą) 
ze względu na cząsteczki węgla w nowym filtrze.
Nie jest to szkodliwe i jest typowe dla wszystkich filtrów GAC.
Pozwól na swobodny przepływ wody przez 2-3 minuty w trybie „Oczyszczona”, to powinno przepłukać cały pył węglowy.

Natychmiast po wymianie filtra, wypływająca woda będzie czarna i mętna z powodu aktywnych cząstek węgla w nowym 
filtrze, ale po chwili woda będzie klarowna.
(To nie jest szkodliwe.)

Wciśnij przycisk reset (Przycisk Alkaline [Alkaliczna]) umieszczony na górze baterii i przytrzymaj przez 3 sekundy.
UWAGA: Gdy wskaźnik żywotność filtra jest zresetowany, a także gdy urządzenie jest nowe, nie wskaże podświetlenia.
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Konstrukcja filtra Schemat przepływu wody

Wapń:
Nieznacznie zwiększa zawartość minerałów alkalicznych Twojej wody. Poprawia smak i zapach wody. Wapń płynie 
z kranu!

Turmalin:
Turmalin w sposób naturalny emituje energię Far podczerwieni (FIR). FIR przynosi dobrze udokumentowane korzyści 
dla zdrowia, a także ma niesamowity wpływ na wodę.
Biostone zawiera półszlachetny kamień turmalinu w formie ceramicznej, więc dostajesz FIR prosto z kranu!

Włóknina filtru tkaninowego
Filtruje osad i cząsteczki.

Granulowany węgiel aktywowany (GAC):
Koń pociągowy środków filtracyjnych. GAC jest szczególnie skuteczny w usuwaniu chloru, jego zapachu i smaku, 
chemikaliów rolniczych, fenolu, trihalogenometanów i innych zanieczyszczeń chemicznych.
Srebro jest impregnowane do granulowanego węgla aktywowanego w celu zahamowania wzrostu bakterii pomiędzy 
używaniem.

Włóknina filtru tkaninowego
Filtruje osad i cząsteczki.

Konstrukcja filtra

Czujnik przepływu 
wody

Ogniwo 
wodne 

Filtr
Woda z kranu

Zawór elektromagnetyczny (solenoid)

Filtr drobnoziarnisty

Filtr z włókien
Wapń
Filtr z włókien

Posrebrzany węgiel 
aktywowany
Filtr z włókien
Turmalin
Filtr z włókien

Filtr z włókien Filtr z włókien

Posrebrzany węgiel 
aktywowany

Filtr z włókien
Wapń
Filtr z włókien

Posrebrzany węgiel 
aktywowany
Filtr z włókien
Turmalin
Filtr z włókien

Schemat przepływu wody
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Rozwiązywanie problemów

Panel wyświetlacza funkcji nie włącza się.

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

Bezpiecznik jest przepalony.
Bezpiecznik nie jest włożony prawidłowo.

RozwiązaniePrzyczyna (-y)Problem
Włóż prawidłowo wtyczkę do prawidłowo 
funkcjonującego gniazdka.

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

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

Wadliwa płyta PCB (płytka drukowana).
Natychmiast odłącz urządzenie 
oraz skontaktuj się ze sprzedawcą, 
aby wezwać serwis.

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.

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.

Zasilanie jest nagle odcięte podczas 
używania urządzenia.

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.

Niski poziom emisji wody alkalicznej 
z urządzenia.

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

Niskie ciśnienie w domowej instalacji 
wodociągowej.

Przewód wejściowy jest wygięty, zagięty 
lub poddany innym ograniczeniom.

Wymień filtr.

Oczyść filtr wstępny.

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

Rozprostuj zgięty wąż.

Dziwny zapach wody alkalicznej.

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

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.

Wymień filtr.

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

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

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.

RozwiązaniePrzyczyna (-y)Problem
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Specyfikacja techniczna Karta gwarancyjna

Numer zezwolenia na wytwarzanie produktu 

Cechy      

Model       

Napięcie wejściowe     

Prąd wejściowy (pobór mocy) 

Waga    

Wymiary ogólne   

Stosowane ciśnienie dopływu wody   

Stosowana temperatura wody 

Rodzaj obsługi urządzenia 

Środki obsługi urządzenia  

Dane techniczne produktu
Nr 1800 Dep. ds Żywności i Leków w Korei

Generator wody zjonizowanej

U-BLUE

230V/50Hz

0,5A

Ok. 6,5 kg

260 x 160 x 350 (mm)

0,7~5 kg/cm²

5~30 ºC

Auto-uruchamianie jonizacji jednym przyciskiem

Kran – woda – otwarcie – zamknięcie

Metoda elektrolizy     

Ustawienia alkaliczne     

Tempo odprowadzania wody 
zjonizowanej  

Moduł czyszczący  

Materiały elektrod

Wymiana filtra

Żywotność filtra   

Wskaźnik zużycia filtra

Budowa filtra 

Ciągła elektroliza

4 poziomy

Maks. 3 litry/min (woda alkaliczna + kwaśna)

Automatyczne czyszczenie (za każdym razem)

Platyna i tytan

Łatwo wymienialne wsady

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

Wskaźnik LED

Węgiel impregnowany srebrem

Czujnik temperatury / Automatyczne wyłączenie

Bezpośrednie podłączenie u góry urządzenia

Moduł elektrolizy

Moduł 
oczyszczania wody

Moduł oczyszczania wody   

Dopływ wody   

Numer seryjny

Model   

Data zakupu 

Okres gwarancji 

Nazwisko kupującego

Adres

Nazwa dystrybutora

Adres

U-BLUE

(       ) Dzień, (      ) Miesiąc, (      ) Rok

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

KARTA GWARANCYJNA
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
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