Мобилен Воден Йонизатор ST
Инструкция за обслужване
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Указания за безопасност
* Прочетете внимателно ръководството преди работа с уреда!
* Консултирайте се с вашият личен лекар, за да се уверите, че действието на предписаните ви
лекарства (ако има такива), няма да бъдат неблагоприятно засегнати от по-висока алкалност.

* Вашият нов Йонизатор за вода е предназначен за използване, само като отделен уред.
* Неправилната употреба може да доведе до сериозни щети за уреда.
* Никога не включвайте Йонизатора към тръби или водопровод.
* Никога не пийте Киселата вода от вашият Йонизатор.
* Никога не използвайте гореща вода в Йонизатора. Това може да причини сериозни щети
за филтъра и устройството.

* Йонизатора за вода не е предназначен за получаване на микробиологично безопасна
вода.

* Следвайте указанията за използване на вода с различни нива на рН. Когато за първи път
употребявате алкална вода е възможно да се проявят симптоми на детоксикация като:
главоболие, обрив, диария, симптоми на простуда или гадене.

* Не могат да се отправят евентуални медицински претенции към Производителя.
* При първи признаци на заболяване, веднага се обърнете към вашият личен лекар.
Производителят не носи отговорност за нежелани здравословни реакции, които могат да са
резултат от използването или злоупотребата с Йонизатора на вода.

* Никога не отваряйте корпуса на устройството. Разположените вътре компоненти не са
достъпни, освен филтъра, който подлежи на подмяна.

* Поддържайте мястото, където е разположен уреда чисто и сухо. Никога не потопявайте
Йонизатора във вода.

* При първи признаци на неизправност, веднага преустановете употребата му и се
свържете в търговеца, от който сте купили Йонизатора.
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Внимание
-

Ако устройството падне във вода или се обърне – изключете го от контакта и
ако се установи, че е повредено, се обърнете към оторизиран сервиз.
Не поправяйте сами повреден кабел или щепсел
Не прегъвайте или връзвайте захранващия кабел.
Периодично почиствайте електрическия щепсел.
Почиствайте периодично уреда от прах.
Дръжте уреда недостъпен за пипане или игра с от малки деца.
Не пипайте електрическия контакт с мокри ръце.
Не мокрете части от уреда, които не са предназначени да контактуват с вода.
Избягвайте неправилно боравене с уреда, което може да доведе до късо
съединение.
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Компоненти и опаковка

Филтър

Филтърна касета

Капак

Резервоар 1500 мл

Основно тяло

Воден клапан
Контролен панел

Резервоар за кисела вода
800 мл

рН тест разтвор

Тест разтвор за Хлор

Захранващ кабел
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За Йонизираната Вода
Поздравяваме ви за покупката на Водния Йонизатор ST! Този уред дава възможност за
трансформиране на обикновената чешмяна вода в мощен антиоксидант. В рамките на
кратък период от време ще усетите многото ползи от Йонизираната Алкална и Кисела
вода, произведена от тази нов модел Йонизатор SТ. При подходящи грижи и
поддръжка, вашият Воден Йонизатор ще ви осигури дълги години надеждна и
качествена услуга.
Моля, прочетете внимателно това ръководство, за да получаване на най-големи ползи
и правилното опазване и използване от новото си вода Ionizer.
Въпреки йонизирана вода може да е нещо ново за вас, йонизатор вода е измислена в
Русия преди повече от 75 години. Японците са първите, които успешно развиват
производството на йонизатори за домашни цели. Йонизираната вода е популярна в
страни като Япония, Тайван, Корея, Малайзия, Индонезия и Сингапур, където много
хора се радват на ползите от пиенето на йонизирана вода. Йонизирана вода набира
популярност по целия свят, тъй като значението на телесната хидратация и ползите от
йонизираната вода са доказани и разпознати.
Значението на водата за нашето здраве
Истинско здраве не може да се случи без подходяща хидратация на организма. Ние
трябва да се пие минимум половината ни телесно тегло в унции всеки ден (70 кг – 70
унции или ~ 2 литра вода). Още по-добре е да се пие един литър вода на 30 паунда на
телесното тегло. Всеки орган в тялото, за да функционира правилно силно зависи от
водата и нейният капацитет. Ние сме най-вече вода. Човешкото тяло е 70% вода,
мозъка 85% вода, костите са 35% вода, кръвта е 83% вода, белите дробове са 79% вода
и черния дроб е 90% вода. Няма нищо по-важно за организма, отколкото вода и нищо
по-добро от Алкалната йонизирана вода.
Как Йонизатора произвежда Йонизирана вода
Йонизирана вода е електронно заредена вода създадена през процеса на електролиза.
Водата тече през положителни и отрицателни електроди, които йонизират минералите
във водата и създават положителни и отрицателни йони, които след това се разделят.
Тези две води (алкална и кисела) се произвеждат едновременно по време на процеса
на йонизация и се разпределят в две различни тръби и изхода.
Ползите за здравето от Алкалната Йонизирана вода
Йонизирана вода е с две мощни антиоксидантни свойства, отрицателно редукционен
потенциал ORP (Oxygen Reduction Potential) . Чудотворното е, че обикновената чешмяна
вода може да се трансформира в мощен антиоксидант буквално за секунди. Също така
е доста алкална (рН 8 - рН 10), което помага за премахване на киселинни отпадъци от
тялото. Алкалната вода е структурирана, има намален размер на клъстерите на
молекулите вода, което също я прави изключително хидратираща и детоксикираща.
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Как да се консумира Йонизираната Алкална Вода
За най-доброто и правилно използване на изключителните здравословни качества, Алкална
йонизирана вода трябва да се консумират направо от Йонизатора ST, защото тя притежава своя
най-силен антиоксидантен потенциал в момента на действие на уреда. Вие ще забележите
малки мехурчета във водата, когато за първи път напълните една чаша йонизирана вода. Това
са хидроксилни йони, които са едни от антиоксидантите във водата. Така се осигурява на
организма допълнителен кислород и следователно енергия.
След йонизирана вода е произведена, тя започва да губи своята сила. Първо намаляват
антиоксидантите, като тяхното максимално действие е 24 часа. Алкалността (по-високо рН) на
Йонизирана вода ще остане от няколко дни до седмица. Свойствата на хидратация и
детоксикация ще продължи няколко седмици, до няколко месеца. Дори ако Йонизирана вода е
произведена седмици по-рано, че все още е значително по-добра от обикновената вода. След
събуждане е прекрасно да се консумират две чаши йонизирана вода, за да се ре-хидратира и
стимулира организма. Йонизирана вода трябва да се консумира през целия ден, с изключение
на 30 минути, преди, по време и най-малко 30 минути след хранене. Пиенето на вода около
хранене разрежда целия процес на храносмилателната система.

Използването на Кисела йонизирана вода. Тази вода е само за външно използване!
Използвайте я за вашето тяло - за лечебни манипулации, пъпки, ожулвания, обриви,
диабетични язви, ухапвания от комари, пчелни ужилвания, балсам за кожата и косата, сухи и
напукани ръце, сърбеж по кожата, акне и екзема, гъбички на краката. Тя работи, като стягащо
действие спрямо кожата и премахване на бръчките. Тя ефективно премахва наслоената плака
върху зъбите. За да се облекчи възпалено гърло или други рани в устата, както и кървенето на
венците е много полезно да се прави гаргара с Кисела вода. Измивайте зеленчуците,
плодовете, месо и риба с нея, за да елиминирате бактериите. Кисела вода също значително
подпомага растежа на растенията, а също така удвоява живота на прясно отрязаните цветя.
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Контролен панел
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Получаване на Алкална Йонизирана Вода
Следвайте следните стъпки, преди да започнете ежедневна употреба на Йонизирана
вода. Преди употреба на Йонизатора измийте контейнера, където стои филтъра,
резервоара за Алкална вода и съда за Кисела вода. Накиснете филтъра в най-малко в
250 мл вода, преди неговата употреба.

Бавно напълнете съда на филтъра с чешмяна вода
1. Първо налейте чешмяна вода в резервоара
А. Налейте кана с чешмяна вода в резервоара, за да може преди електролизата
водата да се пречисти през филтъра
Б. Може да напълните резервоара директно, като го поставите под смесителя, като
водата трябва да стигне до горната граница, както е показано на схемата.






Не използвайте други течности освен вода (мляко, сок, сода), за да
извършите електролиза с уреда. Това е опасно за електрода на Йонизатора.
Не използвайте йонизирана вода за рейонизация
Не съхранявайте филтъра накиснат във вода. Не оставяйте пречистена вода
в резервоара повече от 24 часа.
Ако използвате дестилирана вода или вода пречистена чрез Обратна
осмоза, то след електролизата тя ще се превърне в Кисела вода и не става за
пиене.
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2. Как да получим Йонизирана вода
Натиснете бутона за стартиране на електролизата. След 1 минута получаването на
Йонизирана вода ще спре.
Когато бутона CLEAN, „Почистване“ светне (светло жълто) Йонизатора е готов за
автоматичен режим на почистване. Ще се чуе звук „Биип“, когато имаме процес на
почистване на електрода на уреда. След това звукът ще спре и Йонизатора ще се върне
обратно в режим на произвеждане на Алкална вода.
Преди първото използване на уреда, почистете кутията на филтъра и горния резервоар.
Преди първото пускане, нека 1 литър вода да премине през филтъра.
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Непрекъснат режим за получаване на Кисела вода

Свържете с меката силиконова тръба от комплекта с двата изхода в основата на уреда.
Тръбата, не трябва да е разположена по-високо от изходите за Киселата вода.

Как да тестваме нивото на рН

1. Сложете 2 капки от рН/Хлор теста в половин чаша с вода, която ще тествате
2. Сравнете цвета, който ще получите с цветовете в приложената таблица за да
установите нивото на рН.
3. Теста за хлор би трябвало да покаже жълт цвят, за водата от водопроводната
мрежа, докато този за йонизираната ще се оцвети в различни цветове, според
нивото на рН.
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Процес на почистване на електрода



На всеки 10 литра преминала през уреда вода, водният Йонизатор ще премине
в режим на автоматично почистване на електрода. Преди да започне процеса на
самопочистване, на контролния панел ще светне в жълто надписа “clean”.
Когато надписа “clean” свети жълто и протича самопочистването на елетрода, в
същото време се чува звук Биип за около 40 секунди. Когато звука спре, процеса
е приключил и светлинния индикатор ще изгасне.

Какво включва процеса самопочистване:
 Почиства електрода
 Премахва натрупалия се Калции от електрода
 Имаме 40 секунди звуков сигнал, което показва, че сме в процеса на
самопочистване

Смяна на филтъра
Кога да сменим филтъра - Когато индикатора за смяна на филтъра, разположен в
средата, над контролния панел, примигва по време на работа на уреда.

1. Извадете филтъра от гнездото му в контейнера.
2. Поставете на неговото място нов филтър
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След, като сте сменили филтъра, натиснете едновременно бутоните “Alka” и
‘Acid”. Ще чуете дълъг „Биип“ звуков сигнал, което означава, че брояча на новият
филтър е нулиран.

Почистване на ST с използване на Лимонена киселина

(1) Кана 1500 мл
(2) Лимонена киселина 100 гр
(3) Чешмяна вода 1000 мл
Извадете контейнера с филтъра
/1/ Първо извадете контейнера заедно с филтъра

Почистваща течност
/2/Изсипете лимонената киселина в
каната и след това добавете в нея
1000 мл вода, като разбъркате до
пълното им смесване
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/3/Излейте така приготвената почистваща течност

/5/ Натиснете бутона “Acid”

/4/Извадете резервоара за Кисела вода
до положение „Почистване“

/6/ Почистването започва и процеса ще
приключи след 50 секунди

Повторете стъпки от 5 до 7 общо 10 пъти.
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Почистването е приключило!

Отстраняване на неизправности
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Често Задавани Въпроси
Какъв е този бял прах, който полепва по чашата или резервоара?
Отговор: Процеса на Алкализация формира минерали, като Калций, Магнезий, Калий, Натрий,
Желязо и Манган.
Белия прах се образува при затопляне/завиране на алкалната вода или по съдове, с които пием
алкална вода. Това е напълно безопасно. За да почистите образувалите се отлагания,
използвайте бял оцет.

Каква вода да използвам за моя Йонизатор?
Отговор: Използвайте обикновена чешмяна питейна вода. Не използвайте вода, която е
филтрирана чрез Обратна Осмоза, омекотена или дестилирана вода!

Трябва ли да изключа уреда ако няма да го ползвам повече от една седмица?
Отговор: Да, изключете уреда от контакта. Извадете филтъра, сложете го в чист пластмасов
плик и го съхранявайте в хладилника (не във фризера). Когато ще ползвате Йонизатора отново,
поставете го обратно на мястото му. Пуснете уреда да работи на режим Кисела вода за 1
минута и Алкална вода за 3 минути, преди да консумирате отново Алкална вода.

Защо водата е леко мътна и има малки мехурчета?
Отговор: Причината е, че в процеса на йонизация водата се преструктурира на малки водни
клъстери. По-мътната вода означава по-високо рН.

Защо не мога да вземам лекарства с Алкална вода?
Отговор: Причината е, че Алкалната вода предизвиква забавено действие на лекарството
спрямо вашият организъм и като резултат възможни нежелани ефекти.

Могат ли новородени бебета да пият Алкална вода?
Отговор: За новородени, използвайте неутрална филтрирана вода с рН 7 до навършването на 3
месечна възраст. След това вие може да давате на вашето бебе Алкална вода, като стартирате с
по-ниското ниво на алкалност. С възрастта, обърнете внимание, че приготвените и пакетирани
храни, бутилираните сокове (не фрешове) и т.н. бързи храни правят човешкото тяло по- кисело.
Постепенното увеличаване на консумацията на Алкална вода ще е от изключителна полза.

Какво да правя с киселата вода?
Отговор: Киселата вода има многобройни приложения. Тя има стерилизиращ ефект, като това
се отнася за Кисела вода в обхвата на рН между 3,5 и 5,0.

Ограничена Гаранция
А. Какво покрива Гаранцията?
Гаранцията покрива всякакви дефекти на материала или производствени дефекти, в
продължение на 2 години от датата на закупуване или дата на доставка, в страната на
покупката.

Б. Срок на Гаранцията
Гаранцията е за срок от две години и покрива всички части, срещу дефекти на
материала или производствени дефекти, като това важи само при употреба на уреда за
некомерсиални цели. Поправката или замяната на уреда се осъществява от нашият
Дилър за територията на България – ТСП ООД. Всички транспортни разходи са за сметка
на клиента.
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В. Изключения
I. В случай на повреден сериен номер и действия върху фирмената лепенка на гърба
на Йонизатора ST.
II. При щети върху уреда причинени от :
А. Неправилна употреба или следи от удар, падане
B. Работа при лоши условия – агресивна среда, повреда вследствие на токови удари и
нестандартни захранващи напрежения, работа с нестандартни адаптори, консумативи
и батерии;
С. Повреди причинени от механични увреждания по корпуса на уреда или отделни
негови възли, сътресение, удар, въздействие на температурата, влага или други
фактори извън допустимите граници;
D. Използване на стоката не по предназначение, неправилно или небрежно боравене,
съхранение, транспорт;
Е. Когато е правен опит за ремонт, (де)монтаж, модификация, адаптация от клиента,
неупълномощени лица, сервизи и бази;
F. При несъответствие между данните в документите и самата стока или опит за
поправки и промени, нанесени на фактурата и или в гаранционната карта в
последствие, липса на пломби или други фирмени знаци;
G. При наводнения, пожари, кражби и други форсмажорни обстоятелства или външни
въздействия, извън контрола на производителя;
I. Външно и вътрешно почистване на уреда

СПЕЦИФИКАЦИИ
Модел
Захранване
Консумация
Консумация при изчаквателен режим
Размери в см
Тегло
Вместимост на резервоара за Филтрирана вода
Вместимост на резервоара за Кисела вода
Капацитет на изходяща Йонизирана вода
Непрекъснат режим на употреба
Степени на Алкална вода
Режим на почистване на електрода
Живот на филтъра
Дължина на захранващия кабел
Температура на водата

ST
220V
80W
2,0W
40,3 (В) х 14,5 (Д) х 31,3 (Ш)
2,6 кг
1500 ml
800 ml
1100 ml
60 секунди
Две нива
Автоматичен
300 литра
2м
Нормална атмосферна температура

Официален Вносител и Сервиз за България: ТСП ООД
Фирмен магазин: 1504 София, ул. Чаталджа №13
Телефон: + 359 2 9431103
Факс: + 359 2 8431819
Интернет магазин: www.freshbul.com
E-mail: fresh@tspbg.com
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