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1. INFORMACJE OG�LNE
1.1.    Terminologia:
1.1.1. Jonizator wody � urz�dzenie, w kt�rym za pomoc� elektrolizy wody, wytwarzana jest woda 

zjonizowana lub woda srebrna.
1.1.2. Woda zjonizowana � woda kwasowa i alkaliczna, jednocze�nie uzyskiwana w oddzielnych 

naczyniach jonizatora wody.
1.1.3. Woda alkaliczna (WA) � ma s�aby ujemny �adunek elektryczny i w�a�ciwo�ci alkaliczne. Tak�e 

zwana wod� ��yw�". Czysta woda przydatna do picia.
1.1.4. Woda kwasowa (WK) � ma s�aby dodatni �adunek elektryczny i w�a�ciwo�ci kwasowe. Zwana 

jest tak�e wod� �martw�".
1.1.5. Membrana p��przepuszczalna � dzieli naczynie na dwie cz��ci, przepuszcza jony, ale nie 

pozwala na mieszanie si� wody alkalicznej i kwasowej.
1.1.6. Woda srebrna � woda z jonami srebra, kt�rych st��enie jest mierzone w miligramach na litr 

(mg/l).
1.1.7. Urz�dzenie spe�nia wymogi bezpiecze�stwa oraz bezpiecze�stwa elektrycznego.

2. DANE TECHNICZNE

Urz�dzenia z czasomierzem s� produkowane w dw�ch modelach: mod. KL - do wytwarzania 
wody zjonizowanej i wody srebrnej; mod. AL - do wytwarzania wody zjonizowanej. Dane techniczne s� 
przedstawione w poni�szej tabeli.

Warto�� parametruNazwa parametru KL AL
Pojemno�� naczynia, 1
Napi�cie zasilania, V ~
Cz�stotliwo�� pr�du, Hz
Bezpieczniki, VP A
�redni czas elektrolizy przy wytwarzaniu:
- wody zjonizowanej, min
- wody srebrnej, s
Waga elektrody srebrnej (pr�ba 999,9 ), g
U�ywanie energii przy wytwarzaniu:
- wody zjonizowanej W
- wody srebrnej W
Waga urz�dzenia nie przekracza, kg
Warunki u�ytkowania:
- Temperatura powietrza
- Wilgotno�� wzgl�dna
- Temperatura wody
Wymiary, mm
Nie wyrzuca� razem z odpadami bytowymi

1,4
230
50
2

6
2-3

9,7+/-0,l

100
3

1,3

Od 5 do 40�C
Do 80% przy 25�C

Od 10 do 25�C
190x160x200

1,4
230
50
2

6
-
-

100
-

1,2

Od 5 do 40�C
Do 80% przy 25�C

Od 10 do 25�C
190x160x200



3. W SK�AD ZESTAWU WCHODZ�

WersjaNazwa elementu
KL AL

Jonizator wody PTV
Naczynie wyjmowane
Zestaw membran
Opis techniczny i instrukcja obs�ugi
Uchwyt z okr�g�� elektrod� srebrn�
Opakowanie

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
-
1

4. BUDOWA I ZASADA DZIA�ANIA URZ�DZENIA
4.1. Urz�dzenie sk�ada si� z naczynia dolnego (1), naczynia wyjmowanego (3) oraz pokrywy (9).
4.2. Naczynie dolne (1) - to pojemnik, w kt�rym zachodzi elektroliza. Na cz��ci g�rnej, po obu 

stronach s� uchwyty (2). W naczynie dolne jest wstawiane p��okr�g�e naczynie wyjmowane (3), 
kt�re zamiast �cianki przedniej ma membran� z pergaminu z dwoma uchwytami plastikowymi w 
kszta�cie p�ytek (4), na g�rze znajduje si� mocowanie (5). Na wewn�trznej powierzchni obu 
naczy� znajduj� si� dwa oznakowania: dolne (6) pokazuje minimalny poziom wody, g�rne (7) 
maksymalny poziom wody.

4.3. W pokrywie (9) zamontowany jest system elektryczny, kt�ry od strony wewn�trznej jest 
zamkni�ty plastikow� pokrywk�. W pokryw� s� wmontowane elektrody p�askie (8, 19) i kontakt 

Uk�ad sterowania urz�dzenia nie pozwala 
jednocze�nie w��czy� obu tryb�w 
wytwarzania: wody aktywowanej i wody 
srebrnej.
1.Naczynie dolne
2.Uchwyty naczynia dolnego
3.Naczynie wyjmowane
4.Membrana p��przepuszczalna z uchwytami
5.Mocowanie
6.Oznakowanie minimalnego poziomu wody
7.Oznakowanie maksymalnego poziomu wody
8. 19. Elektrody wytwarzania wody 
aktywowanej (p�askie)
9.Pokrywa
10.Uchwyty pokrywy
11.Czerwona dioda LED S
12.Pulpit
13.Przew�d z wtyczk�
14.Zielona dioda LED
15.Czerwona dioda LED PH
16.Przyciski steruj�ce oraz wska�niki trybu 
pracy i czasu
17.Uchwyt z okr�g�� elektrod� srebrn� (wersja 
KL)
Kontakt do pod��czenia elektrody srebrnej 
(wersja KL)
18.Gniazdko dla elektrody srebrnej
20. W��cznik



okr�g�y (18, mod. KL) . Elektrody p�askie s� przeznaczone do wytwarzania wody zjonizowanej
(mod. KL, AL), a kontakt okr�g�y � do pod��czenia elektrody srebrnej do produkcji wody 
srebrnej (mod. KL). Na g�rze pokrywy (12) s� wmontowane trzy diody LED: �rodkowa - zielona
(14) - sygnalizuje, �e wtyczka (13) przewodu zasilania jest pod��czona do gniazda sieciowego; 
boczne - czerwone (11, 15) - sygnalizuj�, odpowiednio, wytwarzanie wody zjonizowanej (dioda 
z oznakowaniem �pH�) b�d� wody srebrnej (dioda z oznakowaniem �S�). Na g�rze pokrywy 
r�wnie� znajduj� si� cztery przyciski steruj�ce oraz wska�niki trybu pracy i czasu. W g�rnej, 
bocznej cz��ci pokrywy znajduje si� przew�d z wtyczk� (13) oraz w��cznik (20).

4.4. Membran� z pergaminu umieszcza si� pomi�dzy dwoma plastykowymi uchwytami w kszta�cie 
p�ytek w taki spos�b, �eby strza�ki, znajduj�ce si� na zewn�trznej stronie p�ytek, by�yby 
skierowane w d��. Nast�pnie, membran� p��przepuszczaln� razem z uchwytami (4) wstawia si� 
do specjalnych rowk�w naczynia wyjmowanego (3) i zamyka si� mocowaniem (5).

4.5. Podczas elektrolizy wody, przy czarnej elektrodzie (8) wytwarza si� woda kwasowa, a przy 
jasnej (19) - woda alkaliczna. Membrana (4) naczynia wyjmowanego (3) nie pozwala na 
mieszanie si� WA z WK.

4.6. Podczas wytwarzania wody srebrnej (wersja KL), naczynie wyjmowane (3) jest niepotrzebne.

Uk�ad sterowania urz�dzenia nie pozwala na jednoczesne w��czenie obu tryb�w pracy urz�dzenia: 
wytwarzania wody zjonizowanej i wody srebrnej. 

5. W�A�CIWO�CI I ZASTOSOWANIE WODY ZJONIZOWANEJ

5.1. Woda alkaliczna (WA) - to mi�kka, bezwonna woda o smaku deszcz�wki. Jest to naturalny 
stymulator. Woda ta sprzyja rozwojowi ro�lin, przy�piesza kie�kowanie nasion i kwitni�cie 
kwiat�w domowych, o�ywia zwi�d�e kwiaty i warzywa, itp.

5.2. Woda kwasowa (WK) - to woda o smaku kwa�nym, z typowym dla kwasu zapachem i 
s�abym zapachem chloru. Jest to naturalny �rodek bakteriob�jczy. Woda ta eliminuje ma�e 
szkodniki, r��ne mikroby, bakterie, grzyby. Dobrze dezynfekuje opakowania, �wie�e warzywa, 
owoce, itp.

5.3. Woda zjonizowana powinna by� przechowywana w szczelnie zamkni�tych pojemnikach, 
chroniona przed bezpo�rednim dzia�aniem promieni s�onecznych. Nie zaleca si� 
przechowywania w lod�wce. Woda alkaliczna utrzymuje swoje w�a�ciwo�ci do 3 dni, woda 
kwasowa - do 7 dni.

5.4. W�a�ciwo�ci wody zjonizowanej charakteryzuj� dwa parametry: ORP- potencja� utleniania-
redukcji i pH - wska�nik charakteryzuj�cy st��enie jon�w wodoru.
ORP charakteryzuje si� �adunkiem dodatnim lub ujemnym (mV), kt�ry uzyskuje woda 
zjonizowana (WA-, WK +).
Warto�ci skali pH mog� wynosi� od 0 do 14 jednostek. Woda pitna jest neutralna � jej pH jest 
ok. 7,0. pH wody alkalicznej wytworzonej jonizatorem waha si� od 8,0 do ponad 11,0 (im 
wy�sza liczba, tym bardziej alkaliczna jest woda), a wody kwasowej - od 6 do 2,4 (im mniejsza 
jest liczba, tym bardziej kwa�na jest woda).

5.5. Tabela 1 przedstawia warto�ci pH i ORP w zale�no�ci od czasu pracy urz�dzenia. Podane 
warto�ci pH i ORP uzyskano badaj�c wod� na wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, 
w Laboratorium Pomiarowym ICP-MS. Warto�ci ORP podane s� wzgl�dem nasyconej elektrody 
kalomelowej. Raport bada� przechowuje si� w przedsi�biorstwie.



Tabela 1. 
Woda z kranu

Woda alkaliczna Woda kwasowa
Czas, min ORP pH ORP pH

5 -815 9,66 811 5,07
10 -886 10,08 1051 2,51
15 -896 10,17 1085 2,32
20 -905 10,22 1103 2,21
25 -911 10,33 1112 2,13
30 -914 10,39 1120 2,07

Warto wiedzie�, �e zjonizowana woda alkaliczna nadany ujemny potencja� oksydacyjno-
redukcyjny utrzymuje stosunkowo nied�ugo. Przechowuj�c zjonizowan� wod� alkaliczn� w naczyniu, z 
kt�rego woda alkaliczna jest ci�gle u�ywana, ujemne warto�ci ORP w ci�gu 24 � 36 godzin staj� si� 
zerowe lub s�abo dodatnie. Warto�ci pH � 8,5-9,5 takiej wody alkalicznej � utrzymuj� si� przez d�u�szy 
czas: 4 � 7 dni. Dlatego zjonizowan� wod� alkaliczn� nale�y zu�y� jak najszybciej � p�ki jest �wie�a �
najlepiej w ci�gu 12 godzin od wytworzenia.

W sklepach mo�na spotka� butelkowan�, wed�ug napis�w na etykietkach, zjonizowan� wod� 
alkaliczn�. Lecz taka woda, w najlepszym wypadku, mo�e by� nazwana wod� zasadow�, gdy� ORP w 
takiej wodzie nie zachowuje ujemnych warto�ci. 

6. WYTWARZANIE WODY ZJONIZOWANEJ (MOD. KL I AL)

6.1. Trzymaj�c uchwyty (2) naczynia dolnego (1), zdejmij pokryw� urz�dzenia (9).
6.2. Sprawd� czy membrana z uchwytami (4) jest szczelnie wstawiona do rowk�w naczynia 

wyjmowanego (3).
6.3. Nalej zimnej wody z kranu: na pocz�tku do naczynia wyjmowanego (3), a nast�pnie - do 

dolnego oznakowania (6) naczynia dolnego (1).
6.4. Umie�� pokryw� (9) na naczynie dolne (1) tak, aby elektroda ciemna (8) trafi�a do naczynia 

wyjmowanego (3).
6.5. Pod��cz przew�d zasilania (13) do gniazda. W��cz w��cznik (20). Na pokrywie (9) zapali si� 

zielona dioda LED (14), a na wska�niku czasu (16) pojawi� si� litery �PH". Ustaw czas pracy 
urz�dzenia zgodnie z tabel� 1.

6.6. Naci�nij przycisk sterowania (16), oznaczony strza�k� w g�r�, �eby ustali� po��dany czas pracy. 
Je�eli chcesz skr�ci� czas pracy, naci�nij strza�k� w d��, zaznaczony przycisk (16). Uwaga! 
Czas pracy urz�dzenia ustawia si� w minutach.

6.7. Naci�nij przycisk START. Zapali si� czerwona dioda LED (15), oznaczona �pH". Urz�dzenie
zacznie dzia�a�. Po ustalonym czasie, urz�dzenie wy��czy si� automatycznie. Aby wy��czy�
urz�dzenie wcze�niej, naci�nij przycisk STOP.
Uwaga. Po zako�czeniu pracy (w przypadku, gdy czas pracy d�u�szy ni� 3 minuty), w��czy si�
sygna� d�wi�kowy, kt�ry wy��cza si� przyciskiem STOP.

6.8. Wy��cz w��cznik (20). Wyci�gnij wtyczk� przewodu zasilania (13) z gniazda, usu� pokryw� (9), 
wylej wod� kwasow� z naczynia wyjmowanego (3), a wod� alkaliczn� z naczynia dolnego (1) 
przelej do wcze�niej przygotowanych, szczelnie zamykanych, najlepiej szklanych pojemnik�w.

6.9. Po wytworzeniu woda alkaliczna czasami jest m�tna i si� pieni. Po przelaniu do s�oika, osad 
opuszcza si� na d��, a piana znika. Woda staje si� odpowiednia do u�ywania (zawarto�� osadu
pokazuje poziom zanieczyszczenia wody; osad nie jest u�ywany).

6.10. Po wytworzeniu woda kwasowa ma kwa�ny smak i s�aby zapach kwasu oraz s�aby zapach 
chloru.



6.11. W czasie pracy urz�dzenia woda mo�e nagrza� si� do 40 stopni.
6.12. Po zako�czeniu procesu umyj naczynie wyjmowane (3) i naczynie dolne (1). ZABRONIONE

jest mycie wod� pokrywy (9), w kt�rej znajduje si� cz��� elektryczna.
6.13. Elektrod� jasn� (19) oraz kontakt (18, mod. KL) poczy�� mi�kk� szmatk�, zwil�on� octem 

od�ywczym. ZABRONIONE jest czyszczenie elektrody ciemnej (8).
6.14. Naczynie dolne (1), pokryw� (9) i naczynie wyjmowane (3) wysusz nie wyjmuj�c membrany.

Zabronione suszenie pokrywy po�o�onej elektrodami do g�ry. Z��� urz�dzenie i przechowuj w 
suchym miejscu.

Uwagi:
1. Podczas u�ywania urz�dzenia operacje musz� i�� �ci�le po kolei, jak podano w instrukcji.
2. Do produkcji wody zjonizowanej jest u�ywana woda z kranu.
3. Wody zjonizowanej wytworzonej nowym urz�dzeniem po raz pierwszy nie nale�y u�ywa� do 

picia. 
Membrana p��przepuszczalna jest produkowana ze specjalnego materia�u, odpowiadaj�cego 
wymaganiom stawianym materia�om dla elektrolizy. U�ywa� inne materia�y ni� wskazane przez 
producenta jest zabronione.

4. Po wyj�ciu z naczynia (1) naczynia wyjmowanego (3) przez membran� p��przepuszczaln� mo�e 
lekko przecieka� woda. Na jako�� wody zjonizowanej to nie ma wp�ywu. Je�eli woda przecieka 
mocno, membran� trzeba zamieni�.

5. Anoda (elektroda czarna) zrobiona jest z tytanu z pokryciem mieszanki tlenk�w rzadkich metali 
oboj�tnych (ruten i iryd). Te elektrody wyr��niaj� si� dobrymi elektrochemicznymi i fizycznymi 
i mechanicznymi w�a�ciwo�ciami, tzn. du�� aktywno�ci� oraz ma�ymi napi�ciami wobec 
wydzielania si� O2 i Cl2. Czas pracy takiej anody wynosi ponad 3000 godzin pracy jonizatora. 
Anoda zrobiona z ka�dego innego metalu, opr�cz platyny, kt�ra jest bardzo droga, jest nie 
odpowiednia dla u�ycia w jonizatorach, bo w kwa�nym �rodowisku zachodzi proces wydzielenia 
gaz�w. Z powodu jon�w Cl- mo�e tak�e nast�pi� rozpuszczanie si� anody. Takim sposobem do 
wody kwasowej dostan� si� jony metali, z kt�rych jest zrobiona elektroda, a zwi�zki jon�w Cr i 
Ni s� bardzo szkodliwe dla zdrowia.
W przypadku uszkodzenia zewn�trznej warstwy ciemnej elektrody, elektrod� trzeba 
wymieni�

7. W�A�CIWO�CI I ZASTOSOWANIE WODY SREBRNEJ

7.1. Woda srebrna zabija mikroorganizmy i bakterie. Ma�e dawki srebra (0,01 mg/l) maj� pozytywny 
wp�yw na organizm.

7.2. Oddzia�ywanie wody srebrnej zale�y od st��enia jon�w srebra - im st��enie wy�sze, tym 
mocniejsze i szybsze oddzia�ywanie.

7.3. W�a�ciwo�ci bakteriob�jcze woda srebrna utrzymuje w ci�gu kilku miesi�cy.
7.4. Do wytwarzania wody srebrnej najlepiej wykorzystywa� wod� pitn�. Zaleca si� stosowanie 

filtrowanej wody �r�dlanej lub na kilka godzin zostawionej wody wodoci�gowej. W przypadku 
u�ycia wody zjonizowanej alkalicznej otrzymamy wod� alkaliczn�-srebrn�.

7.5. Woda srebrna s�abej koncentracji - to przejrzysta woda bez smaku i zapachu. Przechowywa� 
najlepiej w ciemnych pojemnikach. Podczas gotowania wody srebrnej, pojawiaj� si� opady srebra i 
woda traci swoje w�a�ciwo�ci.

7.6. Je�eli stale pijemy wod� srebrn�, st��enie nie powinno przekracza� 0, 01 mg/l (ONZ 48-1994). 
Takie st��enie jest uzyskiwane je�eli w��czymy urz�dzenie na 2 sekundy (patrz Tabele 2).



Tabela 2
Czas pracy (sek.) Koncentracja wody 

srebrnej,  mg/l
Czas pracy (min.) Koncentracja wody 

srebrnej,  mg/l
2 sek.
5 sek.

10 sek.
15 sek.
30 sek.
60 sek.

0,010
0,027
0,056
0,082
1,170
0,339

5 min.
10 min.
15 min.
20 min.
30 min.
40 min.
60 min.
90 min.

108 min.

1,671
3,315
5,022
6,613
9,950
13,27
20,00
30,00
35,00

8. WYTWARZANIE WODY SREBRNEJ (Mod. KL)

8.1. Trzymaj�c uchwyty (2) naczynia (1) zdejmij pokryw� urz�dzenia (9).
8.2. Na kontakt (18), znajduj�cy si� w obudowie (9), na��� uchwyt z okr�g�� elektrod� srebrn� (17).
8.3. Wyjmij naczynie wyjmowane (3).
8.4. Nalej wody do dolnego oznakowania (6) w naczyniu dolnym (1).
8.5. Umie�� pokryw� (9) na naczynie dolne (1).
8.6. Pod��cz przew�d zasilania do gniazda. W��cz w��cznik (20). Na pokrywie (9) zapali si� zielona dioda LED

(14), a na wska�niku czasu (16) pojawi sie litera �S�. Ustaw czas pracy urz�dzenia zgodnie tabel� 2.
Czas pracy urz�dzenia do 1 minuty ustawia si� w sekundach, a od 1 do 40 min. w minutach.

8.7. Naci�nij przycisk sterowania (16), oznaczony strza�k� w g�r�, �eby ustali� po��dany czas pracy. Je�eli 
chcesz skr�ci� czas pracy naci�nij przycisk (16) oznaczony strza�k� w d��.

8.8. Naci�nij przycisk START. Zapali si� czerwona dioda LED (11), oznaczona liter� �S�. Urz�dzenie 
zacznie dzia�a�. Po ustalonym czasie, urz�dzenie wy��czy si� automatycznie. Aby wy��czy� 
urz�dzenie wcze�niej, naci�nij przycisk STOP.

8.9. Wy��cz w��cznik (20). Wyci�gnij wtyczk� przewodu zasilania (13) z gniazda, usu� pokryw� (9) i 
przelej wod� srebrn� do nieprzezroczystego, zamykanego pojemnika. Wod� nale�y chroni� przed 
�wiat�em i przechowywa� w ciemnym pomieszczeniu.

8.10. Elektrod� jasn� (19), oraz elektrod� srebrn� (17) poczy�� mi�kk� szmatk�. W przypadku du�ych 
zanieczyszcze�, szmatk� mo�na zwil�y� octem spo�ywczym. Ciemne zanieczyszczenia elektrody
srebrnej, na jako�� wody srebrnej i zjonizowanej wp�ywu nie maj�.

8.11. Wysusz naczynie dolne (1) oraz pokryw� (9). Suche urz�dzenie z��� i przechowuj w suchym miejscu.
8.12. Gdy wytwarza si� wod� srebrn� przez d�u�szy okres, na naczyniach pojawiaj� si� ciemne plamy. To 

s� skutki dzia�ania osadu srebrnego. Te plamy nie maj� wp�ywu, na jako�� wytwarzanej wody i 
eksploatacj� urz�dzenia.

ZABRONIONE mycie wod� pokrywy (9), w kt�rej znajduje si� cz��� elektryczna.

9. WYMAGANIA BEZPIECZE�STWA

9.1. Urz�dzenie mo�e by� pod��czone do sieci elektrycznej tylko po nalaniu wody do naczynia 
dolnego (1) i naczynia wyjmowanego (3) oraz na�o�eniu pokrywy (9).

9.2. Urz�dzenie trzeba trzyma� w niedost�pnym dla dzieci miejscu, i nie zostawia� podczas pracy 
bez nadzoru. 

9.3. ZABRONIONE:
9.3.1. Zdejmowa� pokryw� (9) z naczynia dolnego (1), gdy urz�dzenie jest w��czone do gniazdka.
9.3.2. Trzyma� pracuj�ce urz�dzenie blisko otwartego ognia i urz�dze� powoduj�cych iskry.



9.3.3. W��czy� urz�dzenie na czas d�u�szy 40 min. podczas wytwarzania wody zjonizowanej.
9.3.4. Demontowa� i my� pokryw� urz�dzenia wod�!
9.3.5. Sk�ada� niewysuszone urz�dzenie.

10. MO�LIWE PROBLEMY I SPOSOBY ICH ROZWI�ZANIA

Nr. Objawy Przyczyny Rozwi�zanie

1.
Urz�dzenie nie w��cza si�, 
wska�niki nie �wiec�, nie zachodzi 
elektroliza. 

Nie ma napi�cia zasilania Sprawdzi� czy jest napi�cie w 
sieci

2.

Jonizacja zachodzi s�abo, 
otrzymujemy wod� o mniejszym 
st��eniu.

1. Zanieczyszczona 
membrana.
2. Zanieczyszczona elektroda 
jasna.

1. Zamieni� membran�
2. Oczy�ci� elektrod� octem 
od�ywczym

3.
Czasomierz nie pracuje, nie udaje 
si� ustawi� odpowiedniego czasu 
pracy.

Zepsuty czasomierz Zwr�ci� si� do firmy 
producenta, albo do 
dystrybutora.

11. GWARANCJA

11.1. Okres gwarancyjny � 24 miesi�ce od daty sprzeda�y, pod warunkiem, �e u�ytkownik nie 
naruszy� wymaga� niniejszej umowy.

11.2. Wadliwe urz�dzenie w okresie gwarancyjnym trzeba dostarczy� do sklepu, w kt�rym zosta�o 
kupione lub producentowi.

11.3. Gwarancji nie udziela si�, je�eli urz�dzenie jest uszkodzone mechanicznie lub zosta�y naruszone 
wymagania niniejszej umowy.

Adres firmy: J.Zikaro g. 1-2, LT-35224, Panev��ys
Telefon jako�ci: +370 656 17906
Tel/faks: (+370 45) 448329
Kom.:  +370 655 38445
E mail: info@burbuliukas.lt
www. burbuliukas.lt

Export Polska +37069921396, ptv7@burbuliukas.lt

Data sprzeda�y: ��������   ����������..
(podpis)
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