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1. Инструкции за безопасност 

Спазвайте инструкциите за безопасност, които се отнасят за работа с електрически уреди.  

Те предпазват Вас, Вашите близки и самият уред от поражения или повреда. 

Тази инструкция се отнася както за този продукт, така и най-общо при ползване на всички 

електрически уред. 

 

Използвайте само вода от 

водопроводната мрежа 

 

Включете самопочистващата функция за 

около 40 сек. и тогава  

изберете функция Кисела 

вода, за почистване 

на уреда, ако той не е  

използван повече  2 minutes 
от 3 дена 

  

Не пийте Йонизирана вода ако: 

Пиете лекарства ^ 

Имате болен стомах 

Не излагайте Уреда на директна слънчева 

светлина или в близост до източник на 

топлина.  

  

След подмяна 

на филтъра, 

оставете  

водата да 

изтича за около 

5 мин. 

Използвайте 

Йонизираната или 

филтрирана  

вода винаги, когато 

това е възможно 

 
  

Не използвайте гореща вода. Спрете 

уреда , когато температурата е над 35°C  

 

Проверете PH нивото след 
инсталиране. 

Проверявайте PH нивото периодично.  

  

Не използвайте алуминиеви съдове за  

Алкална вода или медни съдове за Кисела 

вода.  

 

Не пийте:  
 
 
Алкална вода с pH  по-високо от 10 
 
Киселата вода, която се получава 
в процеса произвеждането на  

Алкална вода. 

Кисела вода, която се получава в 

процеса на самопочистване. 
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2. Аксесоари 

Всички аксесоари са включени в комплекта /без стоящия смесител/ 

3/8" усилена тръба 
Пластмасови дюбели 3бр. 

Винтове 3бр. 

          

 
                                                 

Гъвкава връзка 

от неръждаема 

стомана 

PH & Хлор тест комплект  
Планка за стенен    

монтаж  

  

  

Мини кран Скоби притягащи  3 бр. 

 

Смесител стоящ 

Допълнителен аксесоар 

Не влиза в комплекта и се 

доставя с отделна 

поръчка! 

 
* (изисква професионален монтаж) 

Ако нещо от изброените аксесоари липсва, моля се свържете с нашият местен Дилър. 
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3. Компоненти 

 

Изход за Кисела 
вода 

Вход за 
водопровода                       

Гъвкава връзка изход за 
Алкална вода 

 

 

 

             ORP/PH         

            функции 

Настройки 

PH бутони 



 

 6 

4. PH бутони 

Кисела 

вода 

 Избор на Кисела вода: 

Перфектна за кожата на лицето 
• Комплексно натурално действие 

• Естествен кондиционер за коса 

Убива микробите 
• Антисептично действие 

• За почистване, 

лична хигиена и др.

 

Филтрирана 
вода  

Избор на Филтрирана вода : 

• Вода с елиминиран Хлор в нея 

• Когато вземаме лекарства 

• За детско хранене – добавка 
към млякото

 

Алкална 
вода 

Избор на  Алкална вода: 

• Чай/Кафе 

• При начална употреба 

 

Готвене 
 

Пиене ежедневно 
• Директно 

• Превантивно действие против киселинност 

Плодове и зеленчуци 
• Неутрализира тежките химикали и токсини

За повече информация и допълнителни обяснения, моля прочетете публикацията 

"Heaven Fresh Alkaline Ion-Energized Water, Change Water -Change Life". 
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5. Инсталиране 

Стъпка 1:  Бързо инсталиране към действащ смесител 

1. Отвийте аератора от смесителя, който използвате към момента.  

2. Завийте на негово място свързващия адаптер 

3. Завийте към този адаптер приложения в комплекта мини кран с отклонение за гъвкавата 

усилена тръба  – използвайте необходимите инструменти за затягане на връзките. 

 

ВАЖНО: 

Премерете каква дължина от гъвкавата армирана тръба ви е необходима за захранване от 

мини кранчето до Йонизатора и какво парче ще ви е необходимо за изходящата Кисела вода. 

Тогава срежете гъвкавата усилена тръба според необходимите дължини.

  

  

  

        Мини кран 

Гъвкава усилена тръба 
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Стъпка 2: Гъвкави връзки - свързване
 

 

  

Връзка към смесител от  
водопроводната мрежа.  
Притегнете с приложените 
скоби тръбата съответно към 
изходящия край на мини 
кранчето и към другия край 
влизащ в Йонизатора 

Гъвкава тръба 
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Стъпка 3:  Общ изглед – бърз монтаж

 

 

Смесител
Контролен панел 

 

 

Кисела вода 

изход  Щепс Щепсел 
Алкална 

вода изход 

hose 
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Стъпка 4:  Стенен монтаж – по желание 
 

Изберете удобното за вас място 

на стената. 

Маркирайте дупките на планката 
на стената. 

 
Уредът не трябва да се 
монтира в баня. 

 

Пробийте с бормашина 3-те 

дупки и закрепете в тях 

съответните дюбели. 

 

 
 

Поставете Уредът върху 
закрепената на стената 
планка. 

Извадете преди това 

електрическия кабел. 

 
 

 

 

 

  Закрепете планката. 
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6. Контролен панел - функции 

 

 

Функция 

Когато водата не е 
включена, натиснете 
копчето FUN  на LCD 
екрана за да 
изберете  функцията 
PH, ORP или CLN . 

PH  настройка 

Избор на  PH ниво 
с различните 
бутони . 
(Настройка от 
производителя) 

Филтър 

• Живот на 
филтъра 
• Смяна на  PH нивото 
с избор на бутон  
(Настройка от  
производителя) 

  

Настройка 

• Преди да включим 
водата, натискайки 
SET можем да 
пренастроим  PH 
нивото (настройка от  
производителя). 
• Живот на филтъра. 

Качество на 

водата 

Избор на 

бутон 

Изберете и натиснете  

бутон за избор на PH 

или ORP. 

Пестене на 
енергия 

LCD екрана се 
изключва 
автоматично,  ако не 
се използва 20 
секунди. 
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7. LCD дисплей и начин на работа 

7.1. LCD индикация за всяка избрана функция. 

  

 

По време на процеса на йонизация, 
когато изберем “Кисела вода” ще се 
чуе звук “Биип”  и също така 
надписа "Acidic" ще примигва. 
Докато се произвежда кисела вода, 
надписа "Acidic" ще спре да 
примигва, докато звукът “Биип” ще 
продължи да се чува. 

 

• Когато водния поток достигне 1.2 л/мин, 
процесът на йонизация започва и надписът 
"Working" започва да примигва. Когато 
йонизираната вода достигне желаното 
ниво, надписът  "Working" престава да 
примигва. 
• Когато "Working" примигва, 
йонизираната вода не е достигнала 
избраното ниво и не е готова за употреба.  
 

  

•    Натискайки FUN бутона, може да 
смените функцията  ORP/PH която се 
изписва на екрана и да изберете 
съответното ниво. При йонизация, 
това показва нивото на ORP/PH. 

 

  Воден поток около  2.0- 2.5 
литра на минута дава най-добро 
качество на Йонизирана вода 

 

 

 

• Нормално филтърът има 12000 литра живот. 
Когато индикаторът изпише 12000L, време е да 
смените филтъра. Живота на филтъра зависи от 
местното качеството на водата. Филтърът е 
желателно да се сменя всяка година, независимо 
дали капацитета от 12000 литра е изчерпан! 
 

Внимание: 

За предпазване от повреда - теч, дебита на водата не трябва да е над  4 литра за 
минута. По-малък дебит може да постигнете, като не отваряйте докрай мини-кранчето 
(2.0 - 2.5 литра за минута е идеалната позиция).  
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7.2. Функция почистване и авто-почистване 

Всеки 12 часа, Йонизаторът започва процес на почистване на електродите. Преди процесът да 
започне, един от индикаторите за ниво ще започне да примигва, което е сигнал, че  
Йонизаторът се самопочиства. Кое ниво ще примигва, зависи от това кое е било последно 
избрано. 

Какво се постига със почистването 

• Почистване на електродите 
• Премахва Калция от електродите по всяко 
време, ако някой от индикаторите примигва. При 
това положение, когато водата навлиза в уреда 
той започва да издава звук „Биип“ за около 40 
секунди и на LCD екрана се появява 
изображение. 

Когато звукът „Биип“ престане да се чува, това означава, че процесът на поочистване е 
приключил. Индикатора на екрана ще престане на примигва и екрана ще се върне към 
нормален режим.

 

7.3. Проблеми с дисплея 

Системата има много възможности, това е надежден уред. Той се нуждае от правилно съхранение 
и периодично почистване.  

Калциева утайка на дисплея 
Когато се използвате “твърда вода”, възможно е да се получи отлагане на повече Калции върху 
електродите. Като резултат йонизатора ще произвежда йонизирана вода по-трудно. За пример, 
когато има прекалено голяма акумулация на Калций, нивото може да се смени от 4-то на 3-то. По 
същото време работния индикатор на LCD екрана ще започне да примигва.   

Този проблем се решава чрез автоматичното почистване. 
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8. Смяна на филтъра 

1. Кога се сменя филтъра 

• Кога да сменяме филтъра виждаме от индикацията "LIFE" на LCD екрана. 
• За нов филтър той ще покаже "LIFE:00000L". 
• Когато се изпише  "LIFE:12000L", е време да се смени филтъра, тъй като той повече не е 
ефективен. 

ВНИМАНИЕ: При всеки от следващите случаи, веднага сменете филтъра: 

• Водата има мирис или лош вкус. 
• Уредът е ползван повече от 1 година. 
• Излизащата вода е много малък дебит. 
 
Забележка: 

Животът на филтъра може да е по-малък поради следните причини: водата и 
мръсна/заразена или пък налягането на водата е прекалено  

Как да сменим филтъра 

1. Натиснете капака на филтъра и го отворете 

2. Натиснете филтъра надолу е след това внимателно го извадете, както е показано 
на схемата 
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3. Сложете новият филтър в центъра на основата и вкарайте филтъра на мястото му 

4. Когато чуете звукът клик, това означава, че филтърът е поставен на точното 
място. След това можете да затворите капака на уреда.  

5. Натиснете бутона  "FUN" докато се покаже "cln", и след това  "SET"  и останалите "-" 
бутони. Ще чуете звукът Биип, което означава, че имате изчистен старт за новия 
филтър.   

 
 

 
9. PH тестер 

 

PH тестване на йонизираната вода  

Добавете 2 капки от PH тестващата течност в 

празната чашка. 

Сравнете цвета на получената вода с цвета от 

приложената листовка за да видите pH нивото 

Същия начин може да използвате, за да 

установите нивото на Хлор в йонизираната вода.  

 

 
 

 

 Включете Йонизатора да    

работи поне 10 секунди. 

Добавете около ¼ йонизирана вода в същата 

чашка и разбъркайте добре. 
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• Не слагайте течността-тестер в близост до огън. 
• Не пийте от тестера или от йонизирана вода третирана с него. 
• Съхранявайте тестера затворен и далече от деца. 
• Предпазвайте от контакт с очите – веднага се измийте с вода при инцидент. 

Не пийте от тестера и ако това се случи, пийте много вода и се 
консултирайте  с лекар.  

• След монтиране на уреда проверете pH нивото на йонизираната 
вода. 

 
10. Възможни проблеми  

 

Проблем Вероятна причина        Решение 

Уредът е включен, но не 

светват никакви индикации. 

Върнете уреда за рекламация на 

нашият локален Дилър за съответната 

държава (Свалете преди това 

филтъра). 

 

Воден теч в уреда Налягането във водопроводната мрежа 
е твърде високо 

Регулирайте 
входящия воден  
поток посредством 
кранчето  

Воден теч от изходите 

към алкалната или 

кисела вода 

Омрежената тръба не е добре или 

правилно стегната с металните скоби 

Проверете връзките и 

стягащите метални 

скоби дали са правилно 

поставени 

Теч на вода от 

пластмасовия адаптер 

(Намира се в долната 

лява страна) 

Пластмасовия адаптер е повреден Изпратете уреда за 

ремонт в 

оторизиран сервиз 

Воден теч от филтъра Уплътнението в долната част на 

филтъра не е разположено плътно на 

мястото си 

 Извадете филтъра. 

Фиксирайте черното 

уплътнение на точното 

му място. 

Задръстен филтър Филтърът е износен и се нуждае от 

смяна 

Сменете филтъра 

Водното налягане  "Low" Има притискане на гъвкавата връзка Оправете тръбата 

 
 

10. Често задавани въпроси 
  
Q1. Каква е това бяло отлагане, което се появява на чашата? 
A1. Това е калциев карбонат, който би се явил на вашият чайник. Той се формира, когато 
йонизирания калций контактува с кислорода. Поради тази причина най-добре е винаги да пиете 
свежа йонизирана вода.  
 
Q2. Защо екрана на уредът примигва?  
A2. На всеки 12 часа стартира процес на автоматично почистване на електродите на 
Йонизатора. Преди да стартира тази функция примигването е сигнал, че Йонизаторът стартира 
процес на автоматично почистване. Кое точно ниво примигва, зависи от това кое е последното 
ниво, което е използвано (повече пояснения на стр.13). 
 
Q3. Какъв вода можем да използваме? 
A3. Всяка нормално чиста вода от водопроводната мрежа е подходяща за Йонизатора. 
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Q4. Защо има малки мехурчета при прясно йонизираната вода?  
A4. Причината за малките мехурчета е кислородът, който се получава по време на йонизацията. 

Q5. Каква е бялата субстанция, която някога се появява по повърхността на Алкалната вода?  
A5. Тази субстанция е съставена от Магнезий и Калций. Тези йонизирани минерали са нужни 
за нашето тяло. При по-ниска степен на йонизация, тази бяла субстанция ще изчезне.  
 
Q6. Мога ли да пия алкална вода по време на вземане на лекарства? 
A6. Не е препоръчително да се пие алкална вода по време на приемане на лекарства, тъй като 
алкалната вода може да промени ефекта на самото лекарство. Тогава пийте чиста-филтрирана вода 
или ако имате лекуващ лекар се консултирайте с него. 
 
Q7. Могат ли бебетата да пият йонизирана вода? 
A7. Бебетата могат да пият чиста, филтрирана вода, тъй като те самите са алкални.  
 
Q8. Какво да правя с Киселата вода? 
A8. Киселата вода е само за външна употреба – тя убива бактериите и е подходяща за почистване, 
лична хигиена и има многобройни приложение. Вижте повече в сайта www.freshbul.com.  
 
Q9. Защо трябва да пия  Heaven Fresh йонизирана водаr? 
A9. Здравословно е да се пие йонизирана вода – в Ориента тази Heaven Fresh енергийна вода е 
позната още като "Happy Water" – щастлива вода, защото тя придава на настроението ефекта на 
енергия от електронен тип. Бенефиса от йонизираната вода е многообразен. Той винаги обслужва и 
защитава вашето здраве. Моля, прочетете книгата "Heaven Fresh Alkaline Ion-Energized Water, 
Change Water - Change Life" за повече информация.  

 
12. Спецификации 
 

Модел AK-900 

Позициониране На плот, на стена, под мивката – в шкаф с допълнителен смесител 

ORP обхват (-)400mV до (+)680mV 

pH нива Max. pH 10.2 

Електроди 800 cm2 висококачествени електроди от платина с покритие Титан 

Филтър - живот Приблизително  12000 литра 

Филтрация 3 нива & 1 Микрон 

Напрежение AC 220-240V/50-60Hz 

   Консумация 100 - 200 Watts 

Водно налягане 20 ~ 70 psi 

Входяща допустима 

температура  

5°C ~ 35°C (40°F to 95°F) 

Изходящ поток Max. 4 литра/минута 

Изходяща тръба Гъвкава от неръждаема стомана 

Почистване Автоматично 

Тегло 2.95 kg 

Размери (31.5 х 27.4 x 14.0 cm) 

 


