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Instrukcja obsługi zawiera Kartę Gwarancyjną
Wymagane jest uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi w celu prawidłowej
instalacji i użytkowania jonizatora wody. Należy trzymać instukcję w bezpiecznym 
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Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek usterki oraz wypadki
wynikające z nieprawidłowej instalacji lub nieodpowiedniej obsługi

Dedykowana linia jonizatorów do bieżącej wody wodociągowej
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Monta¿ nale¿y wykonaæ zgodnie z wytycznymi w niniejszej instrukcji

Montaż należy wykonać zgodnie z wytycznymi w niniejszej instrukcji
Zalecane jest, aby montaż wykonany został przez wykwalifikowanego montera

Montaż oraz eksploatację należy prowadzić zgodnie z prawem budowlanym, przepisami
dotyczącymi wody oraz przepisami komunalnymi

Spis treści

Podczas przeglądu końcowego należy sprawdzić szczelność oraz strumień
przepływu a także wszystkie funkcje urządzenia

Po zakończeniu montażu należy zapoznać się z dalszą instrukcją oraz
wykonać pomiary pH przy użyciu dostarczonego odczynnika do sprawdzenia pH

Współczynnik pH wody jest uzależniony od jakości lokalnej wody, 
szczególnie w przypadku użycia wody wodociągowej.
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Komponenty

Przed rozpoczęciem montażu, należy sprawdzić czy w opakowaniu znajdują się
wszystkie poniższe komponenty
Poniższy rysunek jest poglądowy a poszczególne komponenty mogą mieć
inny kształt lub wygląd

Komplet zaworu spustowego Adapter

Bezpiecznik i gwoździe mocujące Obejma węża Zawleczki zabezpieczające

Wąż Odczynnik pom. pH Pokrywa zaworów

7x9 PVC wąż: 1m 
Standardowy wąż 1/4": 2m
(ze wzmocnionego PE)

Wylot wody

Elastyczny kranik wody alkalicznej

2 gwoździe

2 śruby 1 bezpiecznik

2 kołki rozp.

Wylot
wody 
kwaśnej

Rysunek montażowy

Montaż do ściany Odpływ wody (opcja)
Pasek pomiaru pH

Należy montować dostarczone w komplecie części. Montaż innych części
nieobjętych gwarancją może spowodować obrażenia ciała oraz utratę mienia.
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Adapter

2          Panel sterowania           Wyświetlający funkcje oraz dane
3       Kranik wody alkalicznej       Rurka wylotowa alkal.lub kwaśnej wody (zależne od wyboru)
4          Panel przedni                    Miejsce zamocowania obwodów oraz urządzenia
5          Pokrywa filtra                    Pokrywa zabezpeczająca filtr

Nr          Nazwa                                                             Funkcja

6          Panel spodni                    Transformator i przewody elektryczne urządzenia
7         Wylot wody kwaśnej          Rurka wylotowa kwaśnej wody lub joniz.(zależnie od wyboru)
8          Wlot                                       Dopływ wody zasilającej
9          Otwór montażowy Służy do zawieszania urządzenia na ścianie
10      Uchwyt bezpiecznika              System zabezpieczający (wg parametrów zasilania)
11       Głośnik                               Emituje sygnały dźwiękowe i głosowe
12       Regulacja głośności                       Służy do regulacji natężenia emitowanych sygnałów
13       Zawór regulacyjny wody Służy do sterowania ilością wody i pracą urządzenia
14       Przewody elektryczne           Kabel podłączany do elektr. gniazdka ściennego

1             Panel tylni                               Pokrywa zabezpieczająca wewnętrzne komponenty

Spód

Tył  Przód

Nazwa i opis części

Ujście wody kwaśnej
Wąż 1/4"

Przewód z wodą
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Panel sterowania

Sygnalizacja alkalicznej
wody jonizowanej. Jest
załączane, gdy wybrano
wodę alkaliczną

Sygnalizacja kwaśnej
wody jonizowanej.
Jest załączane gdy
wybrano wodę kwaśną

Lampka sygnalizująca
autooczyszczanie.
Lampka miga podczas
czyszczenia- gaśnie po
jego zakończeniu.

Żywotność filtrów
1 i 2 
Sygnalizacja statusu

Sygnalizacja błędu:
- wys.temp.kąpieli elektrolit.
- auto-czyszczenia
- nadmiernego strumienia
  wody oczyszczonej
- nieprawidłowy filtr

Alkaliczna woda jonizowana
Przyciski wyboru poziomu
alkaliczności wody
jonizowanej
zakres: 1,2,3,4,5

Kwaśna woda jonizowana
Przyciski wyboru kwaśnej
wody jonizowanej
zakres: 1,2

Woda oczyszczona
Przycisk wyboru wyłącznie
oczyszczania wody bez
jonizacji

Sygnalizacja wymiany
części. Kontakt z serwisem

Poziom "LOW" oznacza
zbyt mały strumień w 
stosunku do wymaganego

Poziom "Standard"
oznacza poziom normalny
strumienia a wyświetlane
wskazane jest uzależnione 
od ciśnienia wody

Podświetlenie strumienia

Poziom "H" oznacza 
strumień większy od
wskazanego



6  

- 

Środki ostrożności

Opis symboli użytych w niniejszej instrukcji

Poniżej przestawiono opis środków ostrożności, które pozwalają zapobiec
potencjalnym obrażeniom ciała lub utracie mienia. Różne możliwe przypadki
oznaczono symbolami: Ostrzeżenie, Uwaga, Niebezpieczeństwo. 
Symbol oznacza środki ostrożności których brak może skutować obrażeniami 
ciała lub uszkodzeniami mienia. Użytkownik winiem dokładnie przeczytać
poniższe informacje oraz zastosować się do podanych wskazówek.

UWAGA - Poniższe symbole stanowią niezbędne wzkazówki i wytyczne, z którymi
  winien zapoznać się każdy użytkownik

Ostrzeżenie

Uwaga

Niebezpieczeństwo wypadku śmiertelnego w przypadku
nieprzestrzegania instrukcji

Niebezpieczeństwo obrażeń ciała lub uszkodzeń mienia w 
przypadku nieprzestrzegania instrukcji.

Symbole ostrzegające o niedozwolonych czynnościach

Znak Klasyfikacja Definicja

Ogólny
zakaz Oznacza zakaz wykonywania danej czynności

Chronić przed
ogniem

Niebezpieczeństwo pożaru produktu lub jego komponentów w 
skutek oddziaływania źródeł ognia

Chronić przed
wodą

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym na skutek
dopływu prądu w przypadku kontaktu z wodą

Demontaż jest
zabroniony Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym w

przypadku demontażu

Symbole intormacyjne

Symbol Klasyfikacja Definicja

z gniazka

Dodatkowe informacje dla użytkownikaUwaga!

w przypadku nieprawidłowości lub wyładowań atmosferycznych
należy odłączyć urządzenie, wyciągając wtyczkę z gniazka

Odłączania wtyczki
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- Ostrzeżenie! Ze względów bezpieczeństwa należy dostosować się do poniższych wytycznych

w przypadku nieprawidłowości należy bezzwłocznie przerwać użytkowanie produktu
należy stosować bezpiecznik 3A, niedozwolone jest używanie innych bezpieczników.

Niedozwolone jest podłączanie do zasilania o innych parametrach napięcia, 
gdyż może to spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym

Niedozwolona jest obsługa wtyczki elektrycznej lub przycisku zasilania mokrymi
rękoma, gdyż może to spowodować porażenie prądem elektrycznym

Nagromadzenie się brugu, może być przyczyną pożaru
po odłączeniu wtyczki należy oczyścić gniazdko
ciągnięcie za przewód może spowodować uszkodzenie, pożar lub porażenie prądem
Podczas podłączania oraz odłączania od gniazdka, należy przytrzymać wtyczkę

Niedozwolone jest podłączanie kilku różnych przewodów do jednego gniazdka
Podłączanie różnych przewodów do jednego gniazdka może spowodować
przegrzewanie się oraz pożar

Użycie uszkodzonego przewodu elektrycznego lub wtyczki może być przyczyną porażenia
prądem elektrycznym, zwarcia lub pożaru,
przeróbki, zwijanie na siłę lub ciągnięcie przewodu jest niedozwolone
niedozwolone jest mocowanie przewodu za pomocą zszywacza, gdyż może to
spowodować uszkodzenie przewodu oraz wywołać pożar lub porażenie prądem

Przypadkowy kontakt produktu z wodą może spowodować porażenie prądem elektrycznym.
Należy stosować następujące środki ostrożności:

odłączać każdorazowo wtyczkę od zasilania
nakryć produkt, zabezpieczając go przed wodą
skontaktować się z dystrybutorem lub sprzedawcą w celu uzyskania dodatkowych
wskazówek

Przeróbki, demontaż lub samowolne naprawy są niedozwolone i mogą spowodować
pożar lub porażenie prądem elektrycznym. Firma nie odpowiada za wszelkie wypadki
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem urządzenia, oraz wypadki spowodowane
działaniami niezgodnymi z niniejszą instrukcją.
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Procedura montażu

UWAGA! Nieprawidłowy montaż, może być przyczyną wypadku lub nieprawidłowości

Zabrania się stawiania jakichkolwiek przedmiotów na produkcie
Zabrania się montowania produktu w opisanych poniżej warunkach

Przed podłączeniem przewodu
zasilania, należy sprawdzić
parametry napięcia produktu

Wysoka temperatura może spowodować
odkształcenia, niska temperatura - pęknięcia

Produktu nie należy montować w
miejscu narażonym na oddziaływanie
promieni słonecznych lub temperatury
poniżej zera.

Środki ostrożności dotyczące przyłącza 
węża wody kwaśnej

Wąż wody kwaśnej powiniem być
zamontowany poniżej obudowy.
Wąż zbyt długi lub zamontowany zbyt
wysoko może spowodować pogorszenie
smaku wody.

Zalecenia dotyczące montażu

Urządzenie należy podłączyć do
przewodu zimnej wody (podłączenie
do wody ciepłej może spowodować 
uszkodzenie filtra oraz modułu
komory elektrolitycznej)

Nie podłączać 
do ciepłej wody

Nieprawidłowe przyłącze może 
skrócić żywotność filtra

Urządzenie należy trzymać z 
dala od źródeł ognia.

Źródła wysokiej temperatury mogą
spowodować odkształcenia oraz 
wyciek wody

Przeróbki produktu są zakazane

Przeróbki i modyfikacje produktu
mogą spowodować uszkodzenia
urządzenia, oraz zagrożenie dla 
życia użytkownika

Dolna płyta umożliwia przenoszenie
produktu

Podczas przenoszenia, produkt
należy przytrzymywać od spodu

Zakazane jest używanie produktu
w miejscach zanieczyszczonych
pyłem lub miejscach wilgotnych

Użytkowanie w niewłaściwych
warunkach, może spowodować
uszkodzenia produktu, lub zagrożenie
życia użytkownika

UWAGA!

Upadek urządzenia może skutkować porażeniem prądem elektrycznym na skutek nieprawidłowości lub uszkodzeń 
spowodowanych w trakcie uderzenia. W przypadku upadku, urządzenie należy dostarczyć do autoryzowanego punktu
serwisowego w celu przeprowadzenia przeglądu

Niskie temperatury mogą spowodować uszkodzenia filtra oczyszczającego. Używanie urządzenia
w temperaturze poniżej zera, może skutkować uszkodzeniem filtra.
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(Alkaline water flow standard: 1.5 0.5 /min)

UWAGA!

Należy sprawdzić czy komponenty zostały prawidłowo zainstalowane

- Jeżeli zostanie użyty inny wąż niż standardowy, uszkodzenia spowodowane
przez ciśnienie wody, mogą prowadzić do wycieków

Należy używać standardowego węża (1/4") dostarczonego w komplecie. Wąż należy 
zamocować za pomocą adaptera szybkozłączki, przed zamocowaniem zawleczki
zabezpieczającej zgodnie z rysunkiem na stronie 3.

Urządzenia nie wolno podłączać pod obieg ciepłej wody. W przeciwnym wypadku
może to skutkować nieprawidłowościami lub mniejszą wydajnością podczas oczyszczania.

Metoda montażu

1. Kran naścienny

1. Odłączyć kran wody od wodociągu (zakręć zawór główny)

2. Nakręcić adapter na przewód wody (bateria z jendym kranem wody)

3. Zamontować kran wody do adaptera (bateria z jednym kranem wody)

4. Zamontować standardowy adapter dostarczany w komplecie (dostępny jest duży i średni), 
    między przewodem wody a przewodem rozdzielającym wodę. Następnie zamontuj adapter
    który powinien być podłączony do jonizatora wody przewodu wody zimnej, łącząc adapter
    przedłużający z przewodem wody ciepłej (krany wody zimnej i ciepłej).

5. Umieścić uszczelki gumowe między przewodami wody, kranem wody i adapterem
    oraz nałożyć taśmę teflonową na połączenia, aby zamontować.

6. Wsunąć wąż wlotowy do szybkozłączki zamontowanej do adaptera, po czym 
    zamocować zawleczkę zabezpieczającą

7. Wyregulować odpowiednio śrubę regulacji ciśnienia

Należy użyć standardowego węża zasilającego (1/4") oraz zamocować pokrywę
zaworu w kierunku węża, aby zabezpieczyć wąż przed zagięciem lub nakrętkę mocującą 
przed poluzowaniem.
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Diameter1/4”

0.5 /min )

2. Kran montowany do blatu

Narządzia potrzebne do montażuRysunek 1

Wiertarka Wycinarka

Klucz do rur

Taśma teflonowaŚrubokręt

Rysunek 2

Wiercony otwór

Woda zimna woda ciepła

Rysunek 3
Zawór zimnej wody

Wąż stalowy

przewód
  wody

Nakrętka 
pierśc.

Gwint

Wylot wody kwaśnej

Śruba regulacji
    ciśnienia

Rysunek 3

Przyłącze wody bieżącej
      Adapter (mały)

1. Przygotować narzędzia do montażu zgodnie z 
    rysunkiem: wiertarkę elektryczną, wycinarkę, 
    klucz do rur, śrubokręt, taśmę teflonową (Rys.1)

2. Przed rozpoczęciem montażu pod płytą zlewu 
    należy zakręcić zawory wody.

3. Odłączyć kran wody od przewodu zimnej
    wody
4. Wywiercić w odpowiednim miejscu na
    płycie zlewu otwór na wąż 1/4" i wykonać
    przyłącze wlotu.
5. Zlokalizować przewód zimnej wody
    oraz podłączyć do niego adapter (RYS.2)

6. Podłączyć wąż standardowy (1/4") do adaptera 
    zainstalowanego za pomocą szybkozłączki (Rys.3-4)
    wsunąć wąż zasilający glęboko do szybkozłączki, oraz 
    nałożyć zawleczkę zgodnie z rysunkiem. (Należy sprawdzić
    czy wąż został prawidłowo zamocowany do końca 
    szybkozłączki. Nieprawidłowe zamocowanie może
    spowodować wyciek wody.

7. Po wykonaniu przyłącza należy wyregulować
    odpowiednio ciśnienie wody za pomocą śruby
    Standardowy strumień wody alk.1,5

8. Należy sprawdzić czy nie ma wycieków wody w miejscach
    złączy

 Należy użyć standardowy wąż doprowadzający (1/4") a pokrywę
 zaworu zamocować w kierunku węża, aby zapobiec zagięciu 
węża lub poluzowaniu nakrętki mocującej.
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4. 

Hose

Hose

3. Zawory dodatkowe

Metoda montażu zaworu do kranu naściennego

Montaż zaworu do kranu
mocowanego do blatu

Wlot wody zimnej

Wlot wody zimnej Wlot wody zimnej

śruba
adapter

śruba
adapter

 Wyjmij siatkę filtra z kranu

 Podłącz po włożeniu
 gumowej uszczelki

 Podłącz po włożeniu
 gumowej uszczelki

 Podłącz po włożeniu
 gumowej uszczelki

Przekręć w dół, aby zablokować dopływ wody

Przekręć w bok, aby odblokować dopływ 
wody do jonizatora

Metoda podłączenia węża
Po wykonaniu przyłącza, należy wykonać montaż osłony zaworu zasilania za pomocą śrub

Kran wody

Rozdzielacz

złączka
Wąż

Szybkozłączka 1/4"

osłona zaworu

wylot wody

Regulacja przepływu wody

zwiękrzać zmniejszyć

śruba regulująca
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UWAGA

Produktu nie należy montować w następujących warunkach
Nieprzestrzeganie zaleceń, może być przyczyną nieprawidłowości

w miejscach narażonych na wibracje i wstrząsy
w miejscach narażonych na działanie słońca
w miejcach o dużej wilgotności lub zanieczyszczonych pyłami
w miejscach gdzie temperatura spada poniżej zera

w miejscach narażonych na deszcz i wiatr
w miejscach stwarzających ryzyko uszkodzenia produktu w pozycji innej niż pozioma

w pobliżu źródeł ognia

Nieprawidłowy montaż, może spowodować upadek lub uszkodzenie produktu
oraz nieprawidłowości podczas późniejszej eksploatacji

5. Przygotowanie do montażu

W pierwszej kolejności należy zamocować wąż giętki do wylotu wody alkalicznej w kształcie półksiężyca w górnej
 części, wkręcając go w prawo.
1. Należy zmierzyć odległość między miejscem montażu a adapterem zamontowanym do kranu wody
    pod zlewem, po czym przyciąć wąż uwzględniając minimalny luz.
2. Przyciąż wąż PVC wody kwaśnej na długość 50-70 cm oraz umieścić go niżej niż jonizator

Należy użyć standardowy wąż doprowadzający (1/4") a pokrywę zaworu zamocować w kierunku
węża, aby zapobiec zagięciu węża lub poluzowaniu nakrętki mocującej. Zawleczkę należy umieścić
przed użyciem wody

Produkt można ustawić montując go do ściany lub używając stojaka w zależności od zapotrzebowania
Po zakończeniu montażu, należy podłączyć produkt do zasilania

Podczas przepływu wody przez produkt, zasilanie elektryczne zostanie załączone automatycznie.
Następnie należy wybrać menu: Czyszczenie, aby możliwe było otwarcie przewodu rozdzielającego
wodę, oraz jego ponowne zamknięcie, aby zapewnić swobodny przepływ wody przez ok 2-3 minuty.
Nestępnie należy nacisnąć przycisk pH, aby zaprogramować wymagane stężenie, oraz porównać je z
paskiem poziomu pH. Wypływająca woda w kolorze czarnym to zabrudzenia z filtra węglowego, które
nie są niebezpieczne dla zdrowia. (patrz procedura pomiaru poziomu pH strona 19)

6. Procedura montażu w różnych miejscach

A) Montaż produktu do ściany
zapewnij dopływ wody zgodnie z rys. montażowym, oraz zamocować
produkt poziomo do ściany
wybierz 2 najbardziej dogodne otwory na śruby w poziomie (1-3)
lub na wysokość (2-4)
wyznacz otwory montażowe w miejscach gwoździ

pozycja gwoździ

ustaw obudowę w odpowiednim miejscu
B) W przypadku montażu na zlewie

po wykonaniu powyższych kroków, podłącz kurek zawodu adaptera
za pomocą węża do rury dopływowej na dnie obudowy jonizatora

7. Ustawianie poziomu głośności urządzenia

Otwórz pokrywę tylną urządzenia
Za pomocą śrubokręta z płaską końcówką ustaw pożądaną głośność.
Przekręcenie w lewo, powoduje zwiększenie głośności, w prawo - zmniejszenie.
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8. W przywadku awarii zasilania lub przerwy w dostawie wody

Brak zasilania elektrycznego
zamknij zawór rozdzielający wodę, ustawiając w pozycji OFF
po przywróceniu zasilania można wznowić użycie produktu

Brak dopływu wody
nie uruchamiaj urządzenia
zamknij dopływ wody ustawiając pokrętło w pozycji OFF

Jeśli nastąpiło przywrócenie dopływu wody, należy zapewnić dopowiednią ilość dopływającej
wody, aby umożliwić usunięcie powietrza lub innych substancji. Nieusunięcie powietrza lub 
tych substancji, umożliwia dalsze działanie urządzenia, ale powoduje ryzyko zmniejszenia
żywotności filtra na skutek tych zanieczyszczeń lub przepływu powietrza.

Przygotowanie do użycia

Środki ostrożności dotyczące obsługi urządzenia

Ważne ostrzeżenia

Niebezpieczeństwo
Aby zminimalizować ryzyko porażenia prądem elektrycznym, należy stosować się do poniższych 

Niebezpieczeństwo
Aby uniknąć  poparzeń, porażenia prądem, obrażeń ciała, należy stosować się do poniższych zaleceń

1. Niedozwolona jest obsługa urządzenia bez nadzoru i instruktarzu przez dzieci lub osoby
    o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych i umysłowych. 

2. Urządzenie nie jest przeznaczone do zabawy. W przypadku obecności dzieci, należy zadbać o
    właściwy nadzór.

Podczas obługi komponentów elektrycznych, szczególnie w obecności dzieci, 
należy zapewnić wymagane środki ostrożnosći a użytkownik winiem dokładnie
zapoznać się z treścią całej INSTRUKCJI OBSŁUGI

1. Po zakończeniu użytkowania kożdorazowo odłączyć urządzenie od zasilania
2. Niedozwolone jest uruchamianie urządzenia podczas kąpieli.
3. Niedozwolone jest ustawianie lub przechowywanie produktu w miejscach
    stwarzających ryzyko upadku urządzenia lub ściągnięcia do wanny lub zlewu
4. Niedozwolone jest zanurzanie produktu w wodzie lub innych cieczach
5. Zabronione jest dotykanie uruchomionego produktu który ma styczność 
    z wodą. W powyższym przypadku, należy w pierwszej kolejności odłączyć
    urządzenie od zasilania.

1. Niedozwolone jest pozostawianie urządzenia podłączonego do zasilania bez nadzoru
2. Należy zapewnić właściwy nadzór w przypadku przebywania w pobliżu urządzenia dzieci lub osób niepełnosprawnych
3. Produkt nalezy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z wytycznymi podanymi w instrukcji obsługi.
    Niedozwolone jest użycie innych akcesoriów niż rekomendowanych przez producenta
4. Niedozwolone jest uruchamianie produktu, w przypadku uszkodzonej wtyczki lub przewodu, nieprawidłowości lub 
    upadku, uszkodzenia lub zanurzenia w wodzie
5. Przewód należy przechowywać z dala od miejsc w których panuje wysoka temperatura
6. Niedozwolone jest zakrywanie otworów wentylacyjnych lub ustawianie produktu na miękkim podłożu takim jak np. łóżko,
    kanapa - mogłoby to spowodować zakrycie wlotów powietrza i uszkodzenie urządzenia.
    Należy sprawdzić czy wloty powietrza nie są przytkane włóknami, włosami lub innymi zanieczyszczeniami
7. Niedozwolona jest obsługa i uruchamianie produktu przez osoby senne lub zmęczone
8. Niedozwolone jest wsuwanie jakichkolwiek przedmiotów do wnętrza przez otwory lub węże
9. Niedozwolone jest uruchamianie urządzenia na zewnątrz lub w miejscach, gdzie rozpylane są
    produkty w sprayu lub gdzie podawany jest tlen

zaleceń
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UWAGA

Niedozwolone jest używanie urządzenia wraz z wodą:
- zanieczyszczoną

Użycie w/w wody, może spowodować uszkodzenie urządzenia.

- o dużym stężeniu rdzy

Niedozwolone jest napełnianie pojemnika na wapno innymi substancjami
 - Kwas wapniowy gliceryny (wapno ułatwiające elektrolizę) lub siarczan wapniowy (usuwanie chloru)
   podczas wlewania wapnia należy zamknąć przewód wody, z uwagi na możliwe wycieki

Aby zapobiec wyciekom wody, należy sprawdzić czy korek pojemnika na wapno jest dokręcony.

Urządzenie przeznaczone do użytku wyłącznie z wodą wodociągową
to urządzenie zostało stworzone do uzdatniania wody wodociągowej na wodę do spożycia
Niedozwolone jest użycie urządzenia z następującą wodą, z uwagi na możliwe problemy:

woda zanieczyszczone lub mętna
woda o dużym zasoleniu

woda o dużej twardości wody
woda o dużym stężeniu czerwonej rdzy

Środki ostrożności dotyczące użytkowania produktu

Nie podnoś głównej obudowy podczas trzymania elastycznego węża standardowego lub PVC (możliwe rozerwanie)
Nie używaj intensywnej alkalicznej wody jonizowanej "ALKALINE 5" przez dłuższy okres czasu.
Jeżeli będziesz używać produkt w taki sposób, może dojść do uruchomienia obwodu 
ochronnego systemu (czujnik temperatury) i w zależności od jakości wody, elektroliza
może zostać wstrzymana.

W przypadku użytkowania produktu w miejscu, w którym twardość wody jest wysoka

  Przed użyciem wody, codziennie na początku procesu naciśnij przycisk wody kwaśnej
 "ACIDIC 2", aby umożliwić jej przepływ przez około 1 minutę

  W przypadku częstego używania jonizatora, musisz raz dziennie nacisnąc przycisk wody
  kwaśnej "ACIDIC 2" aby umożliwić jej przepływ w celu ręcznego płukania.
 

W miejscach gdzie twardość wody jest wysoka lub związki wapnia występują w dużych
ilościach, może wystąpić biała sedymentacja wapna wewnątrz obudowy,
co wymaga dodatkowego oczyszczenia jonizatora

UWAGA

Nie napełniaj zbiornika wapnia innymi substancjami niż wyznaczono (patrz rys.filtrów str.17)
Glicerynowy kwas wapnia (wapń wspommagający elektrolizę) lub siarczan wapnia (usuwanie chloru)
Wyłącz jonizator podczas napełniania wapnia
w przypadku zaniedbania, można wywołać przeciek.
Sprawdź czy nakrętka zbiornika wapnia jest dokładnie dokręcona do filtra wymiennego.
Jeżeli nie jest dokładnie dokręcona, może dojść do przecieku podczas przepływu wody.



15

/m ( 0.5 ).

10.0 0.5

9.5 1.0

9.0 1.0

8.5 1.0

7.5 1.0

5.5 1.0

3.5 +1.0

Użycie produktu zgodnie z jego przeznaczeniem

Wybrany poziom pH Wskazanie Zalecane pH

wysokie

Alkaliczność

Niskie

Niskie

Kwasowość
Regulacja ilości wody może zapewnić mocno
kwaśną wodę do celów sanitarnych lub płukania

Do mycia naczyń

Zalecane do pielęgnacji skóry

Zalecane do codziennego picia
Zalecane do picia wstępnego i rozpuszczenia
mleka w proszku

Zalecane do codziennego picia

Zalecane do picia i gotowania

Zalecane do zastosowań kulinarnych i zdrowotnych

Do picia po konsultacji z lekarzem
Płukanie warzyw (usuwanie pestycydów)
Parzenie warzyw 

Alkalliczna

Kwaśna

dla strumienia wody 1,50,5
Zalecany poziom pH określono uwzględniając na podstawie wody w mieście
Seul w Korei o stężeniu pH 7,0
Wartość pH alkalicznej lub kwaśnej wody jonizowanej, może się nieznacznie  różnić od 
podanej tabeli w zakresie pH w zależności od jakości wody i strumienia wody.

UWAGA - użycie produktu

Niedozwolone jest użycie materiałów palnych takich jak: benzyna, środki w sprayu, 
gdyż może to spowodować nieprawidłowości podczas pracy urządzenia.
Podczas obsługi urządzenia przez osoby nieletnie, należy zachować szczególną uwagę.
Każdego dnia, przed pierwszym spożyciem wody, należy odpuścić wodę przez ok. 10-15 s.
W przypadku kilkudniowego przestoju w pracy urządzenia, przed pierwszym spożyciem
wody, należy odpuścić wodę przez 30 sek.
Jeśli wyprodukowana woda ma dziwny zapach, należy skontaktowac się autoryzowanym
punktem serwisowym lub dystrybutorem

Chroń urządzenie przed wstrząsami i upadkiem, gdyż może to spowodować
nieprawidłowości podczas pracy urządzenia
Niedozwolone jest zakrywanie wylotu wody. Zakryte ujście wody może spowodować
wycieki wody lub inne nieprawidłowości

Wąż odprowadzający powinien być prowadzony poniżej korpusu urządzenia (wylotu 

Niedozwolone jest użycie wody o temp. powyżej 30 C, gdyż może to spowodować
nieprawidłowości w pracy urządzenia

wody kwaśnej)
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Wskazówki dotyczące przechowywania i postępowania po zakończeniu użycia.

1. Jak przechowywać i postępować z jonizatorem po jego użyciu

Wyłącz zasilanie przez przeniesieniem urządzenia
Nie dopuść do dostania się wody pod obudowę
Nie dopuść do zablokowania końcówki wylotowej ani wężyka spustowego. Nie zginać ani nie wykręcać węża
Jeżeli nie będziesz używał urządzenia przez dłuższy czas, zakręć zawór sasilania wody
Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, odłącz kabel elektryczny od gniazdka
Powierzchnię urządzenia należy czyścić miekką ściereczką zwilżoną wodą z mydłem

Środki ostrożności podczas użytkowania urządzenia
2. Środki ostrożności

W przypadku spożywania alkalicznej wody pochodzącej z procesu elektrolizy, należy zastosować się do poniższego: 

Przed spożyciem wody alkalicznej wytworzonej na poziomie 4, należy skonsultować się z lekarzem
Osoby z achlorhydrią przed rozpoczęciem stosowania wody jonizowanej, winny skonsultować się z lekarzem
Nie używać innej wody, która nie spełnia wymagań jakościowych wody pitnej
Produkt został zaprojektowany do pracy z wodą o temperaturze 5-30`C. Nie wolno używać zbyt gorącej wody.
Nie spożywać wody jonizowanej wraz z lekarstwami
Osoby rozpoczynające picie wody jonizowanej, winny rozpoczynać od małych dawek o zbliżonym do neutralne-
-go wspólczynnika pH. W kwestii spożywania mocnej wody alkalicznej, nalezy skonsultować to z lekarzem
W przypadku wystąpienia dolegliwości po spożyciu wody, lub jeśli nie nastąpi odczuwalne złagodzenie
symptomów odczuwanych w żoładku, mimo ciągłego spożywania wody, należy zaprzestać jej stosowania
i skonsultować się z lekarzem
Osoby, które są w trakcie leczenia, szczególnie związanego z schorzeniami nerek lub innymi organami,
powinny skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem spożywania wody jonizowanej.
Osoby z chorobami nerek, niewydolnością nerek lub wydalania wapnia, nie powinny spożywać wody jonizowanej
Osoby spożywające wodę jonizowaną, powinny poczynając od pierwszego spożycia sprawdzać
raz w miesiącu czy wartość pH znajduje się w zakresie umożliwiającym spożycie wody.
Przed nalaniem wody do picia, należy odpuścić nieznaczną ilość wody jonizowanej
Unikać metalowych pojemników. Wodę należy spożyć w ciągu doby, można ją przechowywać w chłodnym miejscu.

2) Zalecenia dotyczące warunków otoczenia

Należy utrzymać ciśnienie wody na odpowiednim poziomie, aby zapobiec sytuacji, w której alkaliczna
woda jonizowana zostanie wytworzona o wartości pH innej niż ustawiona, na skutek innego strummienia wody
Nie wolno używać jonizatora w pomieszczeniach o wysokiej temperaturze i dużej wilgotności np. w łazience
Urządzenie powinno stać prosto, nie wolno stawiać urządzenia na pochyłych płaszczyznach

włóknina
zbionik wapnia (opcjonalnie)

wylot wody

włóknina

filtr sedymentacyjny
0,5 mikrona

nakrętka nakrętka
włóknina

Filtr membranowy UF 0,1 mikrona

wylot wody

włóknina

posrebrzany i zwykły węgiel aktywny

zwykły węgiel aktywny
siarczan wapnia
specjalny ochraniacz włókninowy

posrebrzany i zwykły
węgiel aktywny

pierwszy i drugi filtr węglowy
z filtrem sedymentacyjnym

drugi filtr węglowy z membranowym
filtrem UF (Ultra Filtration)
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“Alkaline Ionized Water on process.”

0.5 /Min.

Produkcja wody jonizowanej

Wybór alkalicznej jonizowanej wody "Alkaline"

Wyświetlacz
Przycisk wyboru pH

1. Otwórz zawór sterujący dopływem wody

2. Wybierz poziom za pomocą przycisku pH

- wyświetlona zostanie wybrana wartość pH
- w przypadku odczynu alkalicznego, wyświetlona 
  zostanie wartość pomiędzy 7,5-10,00 pH
- w przypadku normalnego uruchomienia, system 
  produkuje alkaliczną wodę jonizowaną, zgodnie 

z żądaną opcją

3. Produkt jest gotowy do użycia
Urządzenie wyemituje komunikat głosowy:

Jeżeli zawór sterujący dopływem wody 
zostanie zakręcony, po wybraniu opcji:
Mocno "Alkaliczne", przywrócona zostanie 
opcja "Alkaliczne" ustawiona poprzednio.

Nie należy ustawiać na dłuższy czas opcji:
"Mocno Alkaliczne"
W przypadku słabej jakości wody, urządzenie
może odłączyć zasilanie poprzez obwód 
zabezpieczający

Poziom pH wody

Sygnalizacja strumienia wody
Przy zapewnionym dopływie wody wodociągowej, wyświetla się
symbol "L" oznaczający niskie ciśnienie, lub symbol "H" oznaczający 
wysokie ciśnienie. Należy wyregulować odpowiednio ciśnienie wody, tak
aby na wyświetlaczu pojawił się symbol "NORMAL"
Sygnalizacja w pozycji "NORMAL" oznacza strumień wody rzędu 1,5 

Wybór kwaśnej wody jonizowanej

Wybór kwaśnej wody

Sygnalizacja procesu

Jeżeli został naciśnięty przycisk odpowiedni dla odczynu pH kwaśnego,
przez otwór wylotowy wody alkalicznej wypływać będzie woda kwaśna.

1. Otwórz zawór dopływu wody, aby zapewnić dopływ wody

2. Wybierz odpowiedni przycisk, aby ustawić wymagany odczyn pH
    (w tym czasie urządzenie wygeneruje melodyjkę)
    Pojawi się komunikat głosowy: "Acidic Ionized Water on process"- Proces w toku

3. Naciśnij przycisk wyboru pH, aby wybrać 1 lub 2 etap. Jeżeli podczas pracy
    urządzenia, zostanie zakręcony zawór sterujący dopływem wody, automatycznie
    zostanie przywrócona poprzednio wybrana opcja "Alkaliczne".
    Aby przerwać pracę urządzenia, należy użyć innych przycisków wyboru
    pozostałych funkcji.
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UWAGA!

Kwaśna woda jonizowana nie nadaje się do spożycia
Przed każdorazowym spożyciem wody, należy odpuścić wodę przez ok. 5 sekund
W przypadku min. 12 godzinnego przestoju, przed piewszym użyciem, należy 
odpuścić wodę otwierając całkowicie kran na ok. 10-15 sekund
W przypadku kilkudniowego przestoju, przed pierwszym użyciem wody należy
wypuszczać wodę przez ok. 30 sekund

Niedozwolony jest demontaż filtra podczas przepływu wody
Niedozwolone jest spożywanie odpuszczanej wody po zakończeniiu automatycznego 
czyszczenia oraz kwaśnej wody

Wybór oczyszczonej wody "PURIFY"
Procesowi elektrolizy jest poddawana woda, która została wcześniej oczyszczona.

1 Otwórz zawór sterujący dopływem wody, aby umożliwić przepływ i produkcję
alkalicznej wody jonizowanej, według wybranego programu

2. Naciśnij przycisk oczyszczania wody
    Zostanie wyemitowany komunikat "Crystal clear water on production" - 
    "Produkcja krystalicznie czystej wody"

3. Użyj oczyszczonej wody

4. Gdy zawór sterujący dopływem wody zostanie zamknięty w trakcie używania wody
    wyłączone zostanie podświetlenie sygnalizujące wybór wody oczyszczonej i zostanie
    przywrócona opcja "Alkaliczne". Aby zakończyć pracę w trakcie użycia, należy przycisnąć
    przycisk innej funkcji.

Gdy włączona jest lampka sygnalizująca czyszczenie wody.
W przypadku zmiany ciśnienia wody na mniejsze powodującego niższy poziom wody,
lampka syganlizująca zostanie wyłączona, automatycznie zostanie przywrócona 
opcja "Alkaliczne". W przypadku zmiany ciśnienia wody, należy zaprogramować 
ponownie wartość.

Sygnalizacja operacji w toku
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(1.5 0.5 

Metoda pomiaru pH (stężenie jonowe)

Możliwy jest pomiar poziomu pH (stężenia jonów) alkalicznej lub kwaśnej wody jonizowanej
Sprawdź czy wyprodukowana woda w przypadku zmiany ciśnienia spełnia normy standardowego strumienia wody

Min) zgodnie z metodą wytwarzania wody jonizowanej.
(wartość pH może być uzależniona od ilości wody oraz strumienia)

Wymagane materiały - odczynnik pH
Procedura pomiaru
1. Odpuść wodę (alkaliczną lub kwaśną) przez ok. 10 sek.
2. Napełnij przeźroczyste naczynie do 1/4 objętości, wpuść 2-3 krople odczynnika pH
    do wody. Wstrząśnij kubkiem.
3. Porównaj i odczytaj wyniki z tabeli

Dodatkowe wskazówki
W miarę upływu czasu kolor roztwou ulega zmianie
Należy sprawdzić jak najszybciej kolor roztworu i porównać go z paskiem pH
W przypadku użycia nierozcięczonego roztworu, należy go zmieszać z wodą
przed jego wpuszczeniem
W przypadku pomiaru stężenia pH, kolor roztworu może różnić się od pokazanych w szablonie kolorów
pH z uwagi na różne substancje zawarte w wodzie, takie jak gaz kwasu węglowego
Kolor pH odczynu kwaśnego lub alkalicznego jest uzależniony od poziomu pH

Środki ostrożności podczas pomiaru pHUWAGA! 

Spożywanie odczynnika pH jest zabronione. Należy chronić oczy przez kontaktem z odczynnikiem pH
W przypadku przypadkowego połknięcia, należy podać dużą ilość wody do picia. W przypaku
kontaktru z oczami, należy przepłukać oczy dużą ilością wody. W obu przypadkach należy 
bezzwłocznie skonsultować się z lekarzem
Przechowywać z dala od źródeł ognia z uwagi na ryzyko pożaru
Przechowywać z dala od dzieci 
Unikać wysokiej temperatury i wilgotności

Częstotliwość i metoda wymiany filtra

Częstotliwość wymiany filtra

W przypadku znacznej zmiany smaku wody lub widocznego spadku strumienia
produkowanej wody, należy sprawdzić datę ważności filtra
Konieczność wymiany filtra sygnalizować będzie migająca kontrolka "999"

Wymiana filtra jest zalecana przed upływem daty przydatności do użycia,
w przypadku wyraźnej zmiany smaku wody lub znacznego spadku ciśnienia
produkowanej wody. Okres przydatności filtra jest uzależniony od jakości wody.

Filtr można zakupić u sprzedawcy lub dystrybutora

UWAGA !

Filtr należy bezzwłocznie wymienić w przypadku:
Gdy w wodzie znajduje się rdza pochodząca ze starych rur
Dużej ilości zanieczyszczeń w wodzie w występujących w krótkim okresie czasu
Użycia produktu w miejscu, gdzie ciśnienie wody jest zbyt niskie.



20

.

Procedura wymiany filtra

Jeżeli wtyczka została odłączona, możliwe jest przywrócenie pracy systemu po naciśnięciu przycisku RESET)
Nie odłączaj wtyczki zasilania elektrycznego

1. Otwórz pokrywę i wyjmij filtr ( rys. 1-2)

(Rysunek 1) (Rysunek 2) (Rysunek 3)

(Rysunek 4) (Rysunek 5) (Rysunek 6)

Należy zachować ostrożność z uwagi na możliwość wycieku wody z filtra 
proces ten nie oznacza nieszczelności filtra

2. Wymień filtr (Rys.3-4)
Usuń naklejkę uszczelniającą znajdującą się na spodzie filtra
W pierszej kolejności sprawdź, czy O-ring jest dobrze zamocowany na dnie nowego filtra.
Następnie umięść filtr w otworze oraz przekręć go w prawo, aby umożliwić wsunięcie go
do części odpowiedzialnej za podłączenie. W przypadku zastosowania nieoryginalnego 
filtra, zostanie wyemitowany komunikat "Filtr nieprawidłowy, zamontuj prawidłowy filtr", 
następnie automatycznie po upływie 20 sek. urządzenie wyłaczy się.

3. Uruchom przepływ wody po wybraniu funkcji oczyszczania
Zapewnij przepływ wody przez ok. 2-3 min. (po wymianie filtra, w początkowej fazie
w wypływającej wodzie może być widoczny pył aktywny węgla zapewniającego filtrowanie)

Sprawdź czy nie ma wycieków w miejscu zamocowania filtra.

4. Naciśnij i przytrzymaj przez min. 3 sek. przysik RESET, do momentu wyemitowania sygnału    (Rys. 5)

Sprawdź czy został wyświetlony status pracy filtra (000)

5. Zamknij pokrywę (Rys. 6)

Dodatkowe wskazówki
Podczas wypuszczania alkalicznej wody jonizowanej w naczyniu mogą pojawić się
pęcherze białego koloru, jest to naturalny proces i nie oznacza nieprawidłowości
W przypadku wymiany filtra, stężenie jonów (wartość pH) może być nieco wyższe
(stan utrzymuje się ok. 1 tyg.) nie jest to oznaką nieprawidłowości

W przypadku wcześniejszej niż zalecano wymianie filtra, należy postępować zgodnie

Filtr nie będący oryginalnym zalecanym przez producenta, nie posiada logo producenta.
Użycie innego filtra niż oryginalny, może skutkować uszkodzeniem urządzenia i jego naprawa
nie jest objęta serwisem.

z powyższą procedurą.
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Filtr oczyszczający

Filtr oczyszczający

Osady kamienia na elektrodach mogą spowodować mniejszą wydajność jonizatora.
Osady kamienia po stronie alkalicznej wody, powstają na skutek wysokiego pH wody
powodującego wytrącenie z wody minerałów. Osady kamienia na elektrodach powodują
zmniejszenie wyniku pomiaru pH jonizowanej wody, ponieważ woda dopływająca
ma ograniczoną styczność z elektrodami. W przypadku czyszczenia jonizatora za pomocą
tej metody, poziom pH wody jonizowanej będzie wyższy z uwagi na bezpośredni kontakt 
wody z oczyszczonymi elektrodami.

Symptomy zakamienienia
- białe substancje unoszące się na powierzchni alkalicznej wody
- znaczące zmniejszenie ilości produkowanej wody
- znaczący spadek poziomu pH alkalicznej wody

Filtr oczyszczający
Filtr oczyszczający eliminuje większość osadów kamienia na płytkach oraz w komorze
jonizatora, co zapewnia dłuższą żywotność i wysokie parametry pracy urządzenia.
Filtr oczyszczający wydłuża żywotność i niezawodność jonizatora wody oraz zapewnia
czyste, pozbawione osadów wapnia płytki tytanowo/platynowe.

Użycie fitra oczyszczającego

UWAGA!
Jonizator należy czyścić co 3-6 miesięcy
Przed czyszczeniem należy nieco unieś kran wody alkalicznej nad korpus jonizatora wody.
Przed rozpoczęciem czyszczenia, należy odłączyć wtyczkę

1. Odłącz wtyczkę od gniazdka
2. Zamknij zawór sterujący dopływej 

wody

3. Otwórz pokrywę filtra
oraz przekręć filtr

Filtr 1            Filtr 2

4. Wymień filtr oczyszczający
(w kolejności odwrotnej do 
procedury montażu)

5. Włóż nadsadkę do wężyka
kranu alkalicznego lub zagnij
go tak, aby nie wypływała
z niego woda

6. Przed czyszczeniem, ustaw
elastyczny, alkaliczny wężyk
nad korpusem jonizatora 

Krople wody Przez 3-5 h

7. Okręć dopływ wody i poczekaj
aż woda zacznie kapać z wężyka
po czym zakręcić zawór sterujący
i poczekać 3-5 godzin

8. Opuść elastyczny 
wężyk i wyjmij korek 
z węża kwaśnego
kranika

9. Odkręć zawór
steruący dopływem
wody, aby zapewnić
przepływ przez ok. 5-10 min.

10. Zamknij zawór sterujący dopływem
wody i wymień filtr zgodnie z punktem 2 i 3.
Następnie otwórz dopływ wody na 1-3 min.

11. Zamknij pokrywę filtra i podłącz 
urządzenie do zasilania. Czyszczenie
zakończono

12. Po wymianie filtra, mogą pojawić się
widoczne osady wapnia. W takim przypadku
należy odpuścić wodę do momentu aż będzie
czysta.
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Zastosowanie wody jonizowanej

1. Zastosowanie wody jonizowanej

Przez pierwsze 7 dni Codziennie

Alkaliczna woda
jonizowana

Dzieci Dorośli Uwagi Dzieci Dorośli Uwagi

Etap 1 Etap 1 2-3 szklanki
na dzień Etap 1-2 Etap 2-3

UWAGA! Należy postępować z poniższymi wytycznymi

Niedozwolone jest użycie:
Wody kwasowej
Wody spuszczonej po czyszczeniu urządzenia
Wody użytej do pomiaru z odczynnikiem pH
Wody uzyskanej na początku dziennej produkcji (ok.1-2 kubków)

Należy zachować ostrożność w przypadku picia wody jonizowanej, uwzględniając poniższe
Niedozwolone jest spożywanie alkalicznej wody jonizowanej wraz z lekami
Niedozwolone jest spożywanie wody jonizowanej przez osoby cierpiące na Achlorhydrię (bezkwaśność)

Niedozwolone jest użycie w akwariach ze złotymi lub egzotycznymi rybkami.
Niedozwolone jest używanie pojemników z aluminium wrażliwych na alkaliczną wodę jonizowaną
Niedozwolone jest użycie pojemników z miedzi, wrażliwych na kwaśną wodę jonizowaną
Niedozwolone jest przechowywanie alkalicznej wody jonizowej przez dłuższy okres czasu.

Osoby, które rozpoczęły spożywanie alkalicznej wody, winny na początku przyjmować małe
ilości wody o pH zbliżonym do naturalnego. Stopniowo należy zwiększać pH do poziomu wody 
pitnej (alkaliczna woda jonizowana z Etapu 1 - jest przeznaczona do początkowego spożywania)

2. Ogólne instrukcje dotyczące stosowania jonizowanej wody alkalicznej

3. Specjalne zastosowania jonizowanej wody alkalicznej

Dla poprawy zdrowia zaleca się pić wodę na pusty żołądek rano lub przed pójściem spać

Następnie należy wybrać Etap 1-2, oraz wypić 1-2 filiżanki wody. Kontynuować 
codziennie przez 7 dni. Jeżeli po upływie tygodnia, twoje samopoczucie jest dobre,
można dostosować opcję wyboru do odpowiedniego poziomu.

Gotowanie ryżu

 Intensywne picie alkoholu i kac

 Kawa i czarna herbata

Przed gotowaniem, namocz ryż w jonizowanej wodzie alkalicznej przez 30-60 minut. 
Ryż ugotowany w jonizowanej wodzie nie będzie się kleił, dłużej zachowa świeżość, 
a jego smak będzie odczuwalnie lepszy.

Woda alkaliczna usuwa gorzki smak kawy i garbnikowy smak czarnej herbaty.
Podkreśla oryginalny smak i aromat.

Alkaliczna woda likwiduje efekt "kaca". Wypij mocną wodę alkaliczną (ALKALINE 4)
przed snem (2-3 szklanki) oraz rano na pusty żołądek 2-3 szklanki.
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Gotowanie jajek na miękko

Egzotyczne składniki potraw i ryby

 Rośliny

Warzywa i owoce

Warzywa o nieprzyjemnym zapachu

Mleko w proszku dla niemowląt

Jajka gotowane na miękko w alkalicznej wodzie jonizowanej przez 4-5 minut,
będą zawsze idealnie miękkie i  bardzo smaczne.

Podczas gotowania będów bambusa, pędów drzew, kolokazji jadalnej i wodorostów
w wodzie alkallicznej, cierpki i kwaśny smak zostanie zniwelowany, natomiast naturalny
smak wzbogacony. Używając wody do gotowania ryb, można wyeliminować ich 
nieprzyjemny zapach.

Jeżeli nasiona zostaną nawilżone przed zasianiem, tempo kiełkowania będzie szybsze.
Nawet w przypadku podcinania lub przeszczepiania łodygi, rośliny lepiej się zakorzenią.
Jeżeli woda zostanie zaaplikowana roślinom ozdobnym, ułatwi to wzrost korzeni.
Woda alkaliczna nautralizuje glebę kwaśną i efektywnie wspomaga rozwój roślin, które
lubią zasadową glebę.

Owoce i warzywa myte w wodzie alkalicznej, dłużej zachowają świeżość.

Namocz warzywa w wodzie jonizowanej "ALKALINE 5, przez ok. 20-30 minut, 
zredukujesz nieprzyjemny zapach gotowanych warzyw

Po wymieszaniu z wodą alkaliczną, mleko w proszku będzie zdrowszym posiłkiem
dla niemowląt.

4. Stosowanie kwaśnej wody jonizowanej
Kąpanie, mycie twarzy, mycie stóp
Woda jonizowana kwaśna używana do kąpieli, działa ściągająco, sprawia że skóra
staje się bardziej miękka i elastyczna (skóra staje się umiarkowanie kwaśna)
Kwaśna woda używana do płukania włosów, sprawia że szmpon zostaje łatwiej wypłukany
a włosy stają się lśniące. Kwaśnej wody można używać do golenia, jako środek
ściągający zastępujący tonik.
Przemywanie trudno gojących się ran, problemów skóry, stanów zapalnych
miejsc intymnych, noso- gardła
Mocno jonizowana woda kwaśna (ACIDIC 2) dzięki wysoce dodatnim ORP (Redox) ma 
właściwości silnie utleniające, sterylizujące tzn. neutralizujące bakterie i wirusy.
Przy pierwszych objawach przeziębienia/grypy płucz gardło i nos mocną jonizowaną
wodą kwaśną.

Pielęgnacja kwiatów
Rozcieńczona (1:2) kwaśna woda, aplikowana do obciętych części kwiatów
sprawi  że kwiaty dłużej pozostaną świeże.

Mycie lub przetwarzanie owoców i warzyw, które zawierają antocyjaniny
Mycie i przemywanie porzeczek, winogron,czerwonej kapusty wodą kwaśną
powoduje zachowanie naturalnego koloru tych owoców, dodatkowo eliminuje bakterie.

Przygotowywanie dań pieczonych
Używając kwaśnej wody do przygotowywania dań pieczonych, uzyskasz danie bardziej 
smaczne i chrupiące

Gotowanie jajek na twardo
Jajka ugotowane w kwaśnej wodzie będą się łatwiej obierać i lepiej smakować

Czyszczenie
Za pomocą kwaśnej wody jonizowanej usuniesz kurz z każdego zakątka domu. Woda
kwaśna ma doskonałe właściwości rozpuszczające i dezynfekujące

Czyszczenie szkła
Czyszcząc szkło, lustra, okulary kwaśną wodą jonizowaną, łatwo usuniesz kurz i brud.
Szkło będzie bardziej przejrzyste. Spróbuj również wyczyścić inne przedmioty gospodarstwa
domowego, takie jak umywalka czy krzesła, a zaskoczysz się ich wyjątkową czystością.

Czyszczenie osadu czajnika lub przypalonego garnka
Umieść czajnik z osadem lub opalony garnek w kwaśnej wodzie na noc, rano będzie czysty.

Czyszczenie deski do krojenia
Używając deski do krojenia nie da się uniknąć sladów od noży, w których później zalegają
nieczystości. Użyj kwaśnej wody jonizowanej by dokładnie umyć i wysterylizować deskę.
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Czyszczenie zastawy stołowej
Kwaśna woda ma właściwości sterylizujące dlatego możesz używać jej do zastawy stołowej

Mycie podłogi
Ścierka do podłogi, która ciągle jest mokra jest idealnym środowiskiem dla grzybów.
Namocz lub wypierz ścierki w wodzie kwaśnej, usuniesz nieprzyjemny zapach i 
pozbędziesz się bakterii i grzybów.

UWAGA!

Chroń urządzenie przed wodą również podczas mycia - rób to bardzo ostrożnie
Nieprzestrzeganie powyższego może skutkować porażeniem prądem

Do czyszczenia jonizatora nie wolno używać benzenu, rozpuszczalnikta itp.
W przypadku nie przestrzegania powyższego istnieje ryzyko pęknięcia lub zniekształcenia 

W przypadku dłuższej przerwy w stosowaniu produktu, należy skontaktować się z punktem
sprzedaży, dystrybutorem  lub punktem serwisowym, w celu zasięgnięcia porady

Dodatkowe wskazówki dotyczące obsługi

Pytania i odpowiedzi

Pytania Odpowiedzi

Czy można używać wody gruntowej? Tak, jonizator może pracować na wodzie gruntowej

W przypadku stosowania wody gruntowej, poziom 
pH wskazany przez producenta może nie zostać 
osiągnięty w zależności od obszaru oraz jakości wody.
Przed instalacją należy sprawdzić czy woda w naszym 
regionie odpowiada standardom wody pitnej.
(Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, 
skontaktuj się z punktem sprzedaży lub producentem)

Jak postępować z urządzeniem, które
nie będzie używane przez długi okres
czasu (powyżej 10 dni)?

Filtry muszą zostać wyjęte z jonizatora 
i umieszczone w szczelnie zamkniętej torebce
foliowej, tak aby zapachy z zewnątrz nie
przedostawały się do aktywnego węgla w 
filtrze. Należy przechowywać je w lodówce.

Odłącz wtyczkę elektryczną
W przypadku zamiaru wznowienia używania
systemu, filtr należy z powrotem umieścić
na swoim miejscu. Następnie uruchomić 
przepływ wody na co najmniej 3 minuty 
przed ponownym użyciem wody.

Jaka jest dopuszczalna temeratura wody 
miejskiej wpływającej do jonizatora?

Można wyłącznie używać wody o temperaturze
poniżej 30 C
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Pytania Odpowiedzi

Czerwona lampka świeci sie przy "ALKALINE 5"
Czy taka woda nadaje się do mycia warzyw
w celu pozbycia się ich gorzkiego lub cierpkiego
smaku?

Nie używaj takiej wody do picia

Tak, można używać takiej wody w 
tym celu.

Co oznaczają i czym są białe pęcherzyki 
w kubku z wodą jonizowaną?

Pęcherzyki występują w zwiększonej ilości
po instalacji lub wymianie filtra. Nie powinno
to wywoływać problemów związanych z 
używaniem urządzenia.

Można dostrzec bąbelki, ponieważ kiedy wytwarzane
są jony, molekuły alkalicznej wody jonizowanej są
bardzo małe, natomiast ilość rozpuszczonego wodoru 
jest duża.

Jest to rzadkie zjawisko, które występuje
podczas oczyszczania. Jeżeli woda zawiera
dużo substancji mineralnych i dużo grup
karboksylowych (CO ) mogą stać się one 
bardziej aktywne, dzięki elektorlizie.
Dostosuj poziom pH do właściwości wody.

W szklance z alkaliczną wodą jonizowaną
tworzy się widoczny biały osad na dnie
pojemnika. Czym on jest?

Po osadzeniu się białego osadu na dnie 
naczynia otrzymujemy pełnowartościową
wodę alkaliczną do picia. Po spożyciu
wody należy wyczyścić pojemnik z białego
osadu.

Czy można gotować ryż w alkalicznej 
wodzie jonizowanej?

Biały osad jest generowany, ponieważ alkaliczna
woda zawiera dużo wapnia mineralnego.
Szczególnie jeżeli grupa karboksylowa wystepuje
w dużych ilościach, wiąże się w tedy z wapniem, 
prowadząc do wytrącenia węglanu wapnia (CaCO ).

 Świadczy to o poprawnym działaniu elektrolizy.

Ryż może być klejący w zależności od 
objętości wody, rodzaju ryżu o rodzaju
narzędzia gotowania

Użyj wody po ustawieniu odpowiedniego
poziomu wody jonizowanej.

Jaka woda jest zalecana dla niemowląt? Zaleca się, aby niemowlęta zażywały 
alkaliczną wodę jonizowaną niskiego
poziomu "ALKALINE 1"
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pH3.5 1.0

pH4.5 1.0

pH5.0 1.0

pH6.0 1.0

pH10.0

A
lkaline

pH9.5 1.0

pH9.0 1.0

pH8.0 1.0

Pytania Odpowiedź

Jakie jest pH wody kwasnej, która
wypływa z wylotu wody kwaśnej
w trakcie używania alkalicznej wody
jonizowanej?

Jaki wpływ może mieć woda kwaśna
na skórę?

Ludzka skóra ma odczyn lekko kwaśny, do pH 5.5. 
Woda kwaśna nie tylko pomaga utrzymać kwasowość
skóry na odpowiednim poziomie, ale równiez powoduje
zwężenie porów skóry, co sprawia że jest ona bardziej
elastyczna i nawilżona.

Wartość pH może różnić się w zależności
od przepływu i jakości wody

Mocno alkaliczny Usuwa przykry
zapach po
smażeniu ryby

Mycie naczyń

CelWoda kwaśna
wartość pHWybór opcji

Picie, kulinaria

Picie, gotowanie

Picie wstępne

Usuwanie usterek

Jeżeli wydaje ci się że system nie działa poprawnie, przed zgłoszeniem do serwisu
należy sprawdzić następujące kwestie:
Samodzielny demontaż urządzenia, lub jakakolwiek próba samodzielnej naprawy
jest zabroniona. Jeżeli system działa wadliwie, należy skontaktować się z punktem
sprzedaży lub producentem

Jeżeli problemy mogą być związane z niewłaściwym użytkowaniem, należy odłączyć
wtyczkę od zasilania. Następnie należy zrestartować system, a wróci on do normalnego
funkcjonowania.

W przypadku podświetlonych diod

Symptomy Przyczyny i sposób postępowania

Urządzenie nie można włączyć, lub urządzenie
wyłącza się w trakcie użytkowania

Czy ciśnienie wody jest wystarczające?
(Wymagane jest co najmniej 0,5l/min)
~ Odkręć całkowicie zawór z zimną wodą miejską,
na urządzeniu wyreguluj ciśnienie wody (pokrętło
na płaski śrubokręt)
Czy wtyczka elektryczna jest odpowiednio włożona?
~ Prawidłowo włóź wtyczkę do gniazka
Czy bezpiecznik jest zainstalowany?
Sprawdź bezpiecznik (bezpiecznik znamionowy 125V/3A)
Po włożeniu wtyczki elektrycznej do gniazdka, sprawdź
czy w przypadku lekkego naciśnięcia jednego z przycisków
na przednim panelu słyszalny jest sygnał dźwiękowy

~ emitowany sygnał dźwiękowy wyklucza problem z 
bezpiecznikiem

Urządzenie wyłącza się samoczynnie w trakcie
użytkowania

Samoczynne wyłaczenie urządzenia jest spowodowane
systemem bezpieczeństwa, który zabezpiecza przed 
przegrzaniem wewnątrz systemu, w trakcie długich godzin
działania. Kiedy temperatura opadnie po wyłączeniu
zaworu kontrolnego dostarczania wody, można włączyć
ponownie urządzenie.

Po użyciu opcji mocno alkalicznej wody, kwaśnej
wody jonizowanej oraz (PURIFRY), przy kolejnym
uruchomieniu wskazanie automatycznie zmienia
się na (ALKALINE 1-4)

Gdy wyłączysz jonizator w trakcie używania opcji
ALKALINE 5, ACIDIC 1-2, oraz PURIFRY, ustawienie
zostanie automatycznie przywrócone do 
poprzednio nastawionej wartości (ALKALINE 1-4)

~ To naturalny proces w działaniu jonizatora



27

Symptomy Przyczyny i rozwiązanie

1) ERROR MODE: kod błędu ERR OF
    (Zbyt wysokie ciśnienie wody)

2) ERROR MODE: kod błedu ERR 8
    (nieprawidłowy filtr)

1) Sygnalizuje ciśnienie wody powyżej 
    dopuszczalnego 3,3 l/min

2) Sygnalizuje nieprawidłowy filtr
   - konieczna jest wymiana filtra na oryginalny

Pomimo wymiany filtra, wyświetlana
jest inna wartość niż (000)

Czy został naciśnięty przycisk RESET?
~ Naciśnij przycisk RESET podczas przepływu wody,
w przeciwnym wypadku system zawiesi się.

Czy przycisk RESER został wciśnięty w czasie
gdy jonizator nie był podłączony do zasilania?

~ Ponownie podłącz urządzenie do prądu
i naciśniej przycisk RESET.

Sprawdź czy filtr jest oryginalny?
~ W przypadku zainstalowania innego filtra niż
oryginalny, zostanie wyemitowany komunikat:
"Filter rejected, mount correct one" (Filtr odrzucony,
zainstaluj oryginalny), następnie po upływie 20
sekund, urządzenie automatycznie się wyłączy.

Status użycia filtra nie wyświetla się Czy przepływ wody jest zatrzymany?
~ Wskaźnik zużycia jest włączony tylko w trakcie przypływu
wody. Kiedy przepływ wody zostaje zatrzymany, wskaźnik
zużycia filtra również zostaje wyłączony.

Gdy wtyczka elektryczna jest odłączona?
~ ponownie podłącz urządzenie do gniazka

W systemie doszło do usterki
~ po odłączeniu od zasilania, należy skontaktować
się z dystrybutorem lub punktem sprzedaży w celu
zasięgnięcia porady

Urządzenie nie włączy się jeżeli nie jest w stanie wykryć 
odpowiedniego przepływu wody, co może być spowodowane 
niskim ciśnieniem. (Minimalne ciśnienie wody to 0,5 l/min, 
standardowe to 1.5+- 0,5 l/min)

Podświetlone są wszystkie lampki jonizatora
(nawet po zatrzymaniu przepływu wody)

W systemie doszło do usterki
~ po odłączeniu od wtyczki, należy skontakować się 
z punktem sprzedaży lub producentem w celu naprawy

Urządzenie nie emituje melodyjki, nawet
w trakcie funkcji wody kwaśnej

Sprawdź czy funkcja wody kwaśnej została wybrana
~ uruchom przepływ wody i włącz funkcję wody kwaśnej
~ sprawdź ustawienie głośności (krzyżakowe pokrętło pod
klapką na tylnej stronie jonizatora)

Nieprzyjemny zapach, dziwny smak, 
widoczna mętna substancja

Wydajność filtra uległa zmniejszeniu
~ wymień filtr

Czy ciśnienie wody jest niskie?
~ otwórz i wyreguluj ciśnienie wody (jeżeli nawet najszersze
otwarcie adaptera nie umożliwi ustawienia standardowego
ciśnienia wody 1,5 +- 0,5 l/min, skontaktuj się z punktem 
sprzedaży)
Czy ciśnienie wody nie jest zbyt wysokie?
~ wyreguluj ciśnienie pokrętłem ON/OFF 
doprowadzającym wodę lub zmniejsz ciśnienie
wody na adapterze.

Czy wąż PVC odpływu wody jest zgięty lub 
przygnieciony? (dziwny smak wody)
~ ułóż go prawidłowo
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Symptomy Przyczyny i rozwiązanie

Objętość wody odpływu jest niska lub odpływ
nie następuje wcale

Żywotność filtra może ulec skróceniu jeżeli
jest on blokowany orzez zanieczyszczenia
kanalizacyjne z wody źródłowej.

Czy żywotność filtra jest przeterminowana?
(należy sprawdzić numer stanu zużycia filtra)
~ wymień filtr

Czy filtr jest prawidłowo zamocowany?
~ zainstaluj go w odpowiedni sposób

Czy przepływ wody nie został wstrzymany?
~ poczekaj aż przepływ wody zostanie 
   przywrócony
Czy wąż nie jest zgięty lub przygnieciony?
~ ułóż go prawidłowo

Woda staje się ciepła podczas przepływu
przez jonizator

Podczas przepływu, woda może się nieznacznie
ocieplać ze względu na temperaturę panującą
wewnątrz komory jonizującej

~ jest to normalny proces, woda może być 
używana

Wskazywany neutralny odczyn pH
wody kwaśnej

Przez około tydzień po zainstalowaniu nowego filtra,
wartość pH wody kwasnej może nie zgadzać się z
listkiem porównawczym. (w związku z efektem 
aktywnego węgla) 
~ nie oznacza to usterki, sprawdź ponownie po
upływie tygodnia.

Jeżeli wartość pH wody kwaśnej wynosi 6,5,
może ona nie być zgodna z próbkami na 
listku porównawczym pH.

Wyciek wody z spodu jonizatora Skraplanie w jonizatorze, może być wywołane 
wartościami temperatury i wilgoci
~ Nie jest to usterka

Jeżeli problem nie jest tymczasowy, a objętość 
wycieku wody jest duża, może to świadczyć o 
uszkodzeniu jonizatora
~ skontaktuj się z punktem sprzedaży lub serwisem
w celu naprawy.

Woda nie wypływa z ujścia wody kwaśnej
w trybie (Alkaliczne) lub (Mocno Alkaliczne) Sprawdź czy wąż odpływowy wody

kwaśnej nie jest zgięty lub przygnieciony
~ Ułóż prawidłowo wąż
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Woda kapie z wylotów (szczególnie z
wylotu wody kwaśnej) pomimo zamknięcia
zaworu sterowania dopływem

Efekt spływania resztek wody
~ nie jest to usterka

Proces płukania jest w toku
~ Nie jest to usterka (patrz.str.18)

Podczas sprawdzania za pomocą roztworu
pH, widać kolor żółty dla odczynu kwaśnego,
ale w przypadku wody alkalicznej, kolor 
staje się chwilami bardziej neutralny.

Jest to spowodowane obecnością
kwasu weglowego w wodzie.
(intensywne w przypadku wody gruntowej)
~ Używaj wody po wyregulowaniu alkalicznej
wody do poziomu (Alkaline 4-5).
Zważając na fakt, że reakcja alkaliczna oraz
reakcja kwasna zachodzą w odwrotny sposób,
zrozumiałym jest że alkaliczna woda jonizowana
jest wytwarzana również wtedy, gdy zachodzi
reakcja kwaśna.
Synptom ten jest zatem efektem parowania
roztwou testowego, w związku z reakcją
chemiczną kwasu węglowego zawartego w 
wodzie.

Woda pachnie środkiem dezynfekującym
To zjawisko może miec różne przyczyny. 
Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany 
poprzez wymianę filtra, należy wybrać
proces oczyszczania wody (filtry oczyszcza-
jące, aby dokładnie zbadać ten probelm.

Sprawdź czy szklanka lub butelka w 
której przechowujesz wodę jest czysta.
~ dokładnie umyj naczynie
Żywotność filtra mogła zostać skrócona
z powodu zanieczyszczeń wynikających
ze złego stanu doprowadzonej wody
miejskiej
~ wymień filtr

Sprawdź czy wąż kwaśnej wody nie jest
ułożony powyżej części głównej jonizatora
~ zainstaluj wąż 50-70 cm poniżej jonizatora

Urządzenie nie wyłącza się, mimo tego że 
pokrętło ON/OFF zostało ustawione w 
pozycji OFF

Usterka urządzenia
~ po odłączeniu wtyczki elektrycznej skontaktuj
się z punktem sprzedaży lub dystrybutorem, w 
celu ustalenia szczegółów serwisu urządzenia

Wycieki wody z filtra (z gniezda filtra)
Sprawdź czy filtr jest odpowiednio zamocowany
w jonizatorze
~ po sprawdzeniu dopasowania filtra, należy
odpowiednio przymocować go do podstawy.
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BTM-101S

230V    50Hz    

315(W)x370(H)x140(D)mm (125 x 133 x 55 inch)

6Kg (14 Ibs)

70~500kPa

5 ~30 C / 41 ~ 86 F

Standard 1.5 /min 0.5 (0.4gal/min 0.1gal)
Max 3.3 /min (0.8gal/min)  

pierwszy : 3,000 Approx. 10 months)  
drugi: 4,000 Approx. 13 months)  

Chronic Diarrhea / Intestinal Abnormal Fermentation / Indigestion 
/ Gastric Hyperplasia

KFDA Manufacturing Registered No. 889

No. 07-662

day (2.6gal)

Specyfikacja produktu

Model

Klasa i typ
zabezpieczeń

Nazwa produktu

Zasilanie znamionowe

Zasilanie wody

Część
główna

Wymiary

Waga

Ciśnienie wody

Temperatura pracy

Urządzenia ochronne

E
L
E
K
T
R
O
L
I
Z
A

F
I
L
T
R

Metoda

Wydajność

Stopnie

Czyszczenie

Elektrody

Wymiana

Żywotność

Wskazania

Materiały

Rejestr produkcji

Licencja produktu

Jonizator wody

Klasa 2, Sprzęt typu B

Bezpośrenie podłączenie do wody wodociągowej

( (0,7~6,0 kgf/cm3) , (0,69~5,88 bara)

wbudowane czujniki temperatury: 2 czujniki (automatyczne przywrócenie)

Elektroliza ciągła

*dotyczy alkalicznej wody
i kwaśnej wody

Alkaliczna 5 ustawień, kwaśna 2 ustawienia

Podwójne automatyczne czyszczenie - autorewersja

Elektrody tytanowe, pokryte platyną

Typ kartridżowy (2 etapowy)

Przy użyciu 10 l.

Wskaźnik żywotności na ekranie LCD, informacja dzwiękowa i tekstowa

Filtr membranowy UF
włóknina, granulowany węgiel aktywny, posrebrzany węgiel aktywny

siarczan wapnia
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Wytyczne dotyczące serwisu urządzenia

Typ awarii
Serwis

W trakcie gwarancji Po gwarancji

Jeżeli w ciągu pierwszego miesiąca od
zakupu nastąpiła awaria spowodowana
usterką fabryczną

Wymiana Serwis płatny

Wymiana Serwis płatny

Serwis darmowy Serwis płatny

Jeżeli urządzenie wymaga kolejnej 
naprawy w ciągu miesiąca od wymiany

Pierwszy defekt

usterka do
naprawy

Jeżeli ta sama usterka występuje
ponownie po naprawie (więcej 
niż 4 razy)

Usterka nie nadająca
się do naprawy Wymiana

Wymiana

WymianaUszkodzenie w trakcie transportu

Jeżeli urządzenie przekazane do
naprawy zostało zagubione przez
naszą firmę.

Jeżeli naprawa jest niemożliwa z 
powodu braku części (firma powinna
zachować części przez 5 lat)

Usterka lub
wada powstała
podczas normalnej
eksploatacji

Wymiana po 
potrąceniu kwoty

Wymiana

Serwis
darmowy

Usługa 
płatnaUsługa płatnaUszkodzenie nadające się do naprawy

Uszkodzenie nie nadające się do naprawy

Usterka lub
wada powstała
na skutek
działania 
użytkownika Wymiana po

dodaniu kosztów
naprawy

Inne kryteria

Usługa odpłatna Serwis płatny

Awaria na skutek działania siły wyższej
(pożaru, zasolenia, gazu, wiatru itp.)

Normalne zużycie
Usterka spowodowana użyciem części i 
materiałów innych niż zalecane

Inne problemy spowodowane przez
czynniki zewnętrzne
Problemy powstałe na skutek naprawy
wykonywanych przez nieupoważnione
osoby
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Bion-Tech Co., Ltd.

298-15 Gongdan-ro(Geumjeong-dong), 
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E-mail : btm@biontech.biz
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Najbardziej zaawansowany system oczyszczania i jonizacji wody

Producent Dystrybutor i serwis w Polsce

GREKOS Grzegorz Kostka
ul. Gaikowa 41A
43-220 Bojszowy
tel. 503 121 028, 607 257 677
E-mail: info@mediasklep.pl
www.mediasklep24.pl
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