
  ЙОНИЗАТОР НА ВОДА

РЪКОВОДСТВО ЗА 
ПОЛЗВАНЕ И ПОДДРЪЖКА



1.ОБЩИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ                                                  BG
1. 1. В инструкцията са използвани следните определения:
1. 1. 1. Йонизатор за вода - домакински уред, в който чрез електролиза на водата се получава
йонизирана или посребрена вода.
1. 1. 2. Йонизирана вода - киселинна или алкална вода, която се получава едновременно в отделни
съдове на йонизатора за вода.
1. 1. 3. Алкалната вода (католит) има лек отрицателен електрически заряд и алкални свойства .
1. 1. 4. Киселата вода (анолит) има лек положителен електрически заряд и киселинни свойства .
1. 1. 5. Преградата (мембраната) се произвежда от специален материал, подходящ за електролиза. Тя
разделя контейнерите на две части, провежда йоните, но не позволява на водата да се смесва.
1. 1. 6. Тъмният електрод (анод) се произвежда чрез използване на редки инертни метали и смеси от
оксиди върху титанова основа. Този електрод има добри електрохимични и физико-механични
свойства
1. 1. 7. Сребърната вода е вода, съдържаща сребърни йони. Концентрацията на посребрената вода се
измерва в милиграми на литър (mg/I).
1 . 1. 8. Свойствата на йонизираната вода се характеризират с два показателя: ORP
(окислително-редукционен потенциал) и pH (водороден индекс). ORP се характеризира с положителни
или отрицателни заряди (mV), които зареждат йонизираната вода. стойностите на pH могат да варират
между     14 единици. Питейната вода е неутрална (рН е около 7,0-7,4). рН на алкалната вода варира
от 7,0 д   2,0, докато рН на киселата вода е от 7 до 2.

Общ изглед
на  устройството

2.КОМПОНЕНТИ

КАПАК

Основен
контейнер

Вътрешен контейнер Мембранна преграда
с решетка

Поставка

Сребърен (99,99)
електрод ( мод. Silver)

Допълнителни
мембранни

прегради (2 бр)

Тъмен електрод

0 и
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3. КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ

Включване/отмяна/връщане/изключване.
За да изключите устройството, натиснете
бутона за 2сек.

Бутони за навигация

4.ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО

4.1. ПРИГОТВЯНЕ НА ЙОНИЗИРАНА ВОДА

Извадете капака

Напълнете с вода вътрешния
контейнер, а след това и осносвния
контейнер. Нивото на водата и в
двата контейнера, трябва да е до
долната маркираща линия.

Поставете капака.  При процеса на
йонизация, киселата вода винаги ще
се образува от тъмния електрод
(анод), а алкалната вода от светлия
електрод (катод)

Включете уреда в
електрическата

мрежа

Натиснете бутона, за да включите уреда

С бутоните за навигация, изберете
желаната настройка

С бутон START,
избраните настройки.

Приготвяне на вода за
ежедневна употреба с

8,6 рН
Приготвяне на вода
за храна с 9,5 рН

За приготвяне на вода
с предпочитано рН,
прочетете в Раздел 5
"Меню настройки"

За проромяна на
настройките на
уреда - Раздел 5

"Меню
настройки"

Старт/потвърждение/избор

потвърждавате
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Ръчен избор на ниво на  рН, в
диапазона 2,4 - 11.0 рН

За да запизите желаните
параметри като "любими",
задртъжте бутона за 2 сек.

С бутоните за
навигация,
потвърдете избора
си.

Приготвяне на вода за
дезинфекция с 4,5 рН

Приготвяне на вода за
козметични цели с 5,5рН

Приготвяне на вода за
поливане на цевтя и
разстения с 6.0 рН

Таблица 1: ORP на йонизираната вода

ORP нивоИзбор на ниво на рН
ОТ ДО

КИСЕЛА ВОДА

АЛКАЛНА ВОДА

Кой контейнер съдържа водата

ВЪТРЕШЕН          ОСНОВЕН

Тези данни се основават на резултатите от изследванията на ЦЕНТЪР ЗА ФИЗИЧЕСКИ НАУКИ
И ТЕХНОЛОГИИ с чешмяна вода: температура +18°C, електропроводимост 550 µS/cm и ниво на
рН 7,4. Стойностите на рН и ORP на обработената вода могат да се различават от представените
по-горе данни, поради физическите и химическите свойства на използваната вода.

Натиснете бутона, за да
потвърдите избора.
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Подготвя се вода с
избраното рН.
Балата линия показва
етапа на йонизация на
водата.

След приключване на порцеса на
йонизация, ще чуете звуково
известие.
На екрана ще се покаже, в кой
контейнер се намира водата с
желаното от вас рН.

Изключете уреда,
като натиснете бутона
за 2 сек.

Изключете уреда
от елекртическата
мрежа.

Извадете капака на уреда
и го поставете върху
специалната подложка.

Първо извадете
вътрешния контейнер.

Излейте водата от
вътрешния и след това
от основния контейнер.

Оставете частите  на уреда да изсъхнат.
Забележка: Не затваряй уреда мокър или с мокри
компоненти.

Забележка: При включване на уреда за първи път, изхвърлете получената йонизирана вода от двата
контейнера.

4.2. СРЕБЪРНА ВОДА (мод. Silver)

Извадете капака

Извадете вътрешния
контейнер. Той не се
ползва при образуване
на сребърна вода.

Поставете сребърния
електрод в гнездото,
намиращо се от  вътрешната
стана на капака, между
светлия и тъмния електрод.

Напълнете
основния съд до
долната маркираща
линия.

Поставете капака върху
основния контейнер.

Включете уреда в
електрическата мрежа

С бутоните за навигация, избирате
желаните настройки.

С бутона потвърждавате избора си.

С бутона включете и изключете уреда.
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Сребърна вода с
концентрация

(0,0lmg/1)

Ръче избор на
концентрация

При използване на чешмяна
вода ,избора на
концентрация е между
0.02mg/l до20mg/I.
При използване на
пречисена вода, избора за
концентрация е между
0.02mg/1 до 6 mg/I.

Промяна на
настройките
(Повече информация в
Раздел 5 "Меню
настройки").

Подготвя се сребърна вода, с
избраната  концентрация.
Бялата линя показва етапа на
процеса.

Ще чуете звуков сигнал,
след като процеса
приключи.. На екрана ще
се изпише „Сребърната
вода е готова". Изключете уреда като задържите

бутона за 2 сек.

Изключете уреда от
електрическата

мрежа

Извадете капака на уреда и го
поставете върху специалната

подложка. Оставете частите  на уреда да изсъхнат.
Забележка: Не затваряй уреда мокър или с мокри
компоненти.

Забележка: При включване на уреда за първи път, изхвърлете получената сребърна вода

На основание , препоръките на Световната здравна организация (WHO / SDE / WSH / 03.04 / 14)
концентрацията на сребро в питейната вода не трябва да надвишава 0,1 mg / I. Стойностите на концентрацията
на сребърна вода са одобрени от тестове, направени в ЦЕНТЪР ЗА ФИЗИЧЕСКИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ.
Използва се дестилирана/пречистена вода (1-2 µS/cm), ако сребърната вода ще се използва за пиене.
По-висока неточност е възможна при използване на по-висока дестилационна/пречистваща вода..

5. МЕНЮ НАТРОЙКИ

Използвайте бутона "Включване / изключване /
стоп / отмяна", за да включите устройството.

Използвайте бутоните за навигация, за да
изберете менюто "Настройки".

С бутона потвърждавате избраната настройка
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Изберете яркост на
екрана

Чрез ще запазите
избраната яркост на
екрана

Включване /изклюване
на звука

Потвърждение за
почистен светъл
електрод

Бурони за
навигация, за
потвърждение на
вашия избор за
почистване на
електрода.

Потвърждение след смяна
на мемраната

Бурони за навигация,
за потвърждение на
вашия избор за смяна
на мембраната.

Избор на рН

Чрез ще запазите
избраното рН

Бурони за
навигация, за
запазване на вашия
избор за
предпочитано рН

6. ПОДДРЪЖКА НА ЕЛЕКТРОДИТЕ

Забележка: Поддръжката на електродите трябва да се извършва само при изключен уред от електрическата мрежа.

Поддръжка на светлия електрод  (катод)

След всяка употреба, почистете
светлия електрод с меката кърпа,
навлажнена с препарата,
препоръчан от производителя
или 9%-тен разтвор на
оцет.Иизмийте с вода и оставете
да изсъхне.

Поддръжка на тъмния електрод (анод)

Не почиствайте
тъмния електрод
(анода).
Избягвайте
механични
повреди.

Поддръжка на сребърния електрод

След всяка употреба,
почистете сребърния

електрод с абразивната
кърпа, измийте с вода и

оставете да изсъхне.
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7. ПОДДРЪЖКА НА МЕМБРАННАТА ПРЕГРАДА

Забележка: Мембранната преграда тябва да се подменя само когато уреда е изключен от електрическата мрежа.

Подмяна на мембранната преграда

Извадете
вътрешния

контейнер от
основния и го
поставете на

масата.

Хванете
решетките с
две ръце и ги
извадете от
вътрешния
контейнер..

Отстранете
използваната

мембранна , сложете
нова мембрана

между решетките.
Подравнете

отворите и затворете
решетката.

Дръжте решетките
притиснати една
към друга с  ръце.
Поставете
решетките в улея
на вътрешния съд
и ги избутайте до
дъното.

Поставете
вътрешния
контейнер
обратно в
основния.

8. РЕЖИМИ НА РАБОТА И ГРЕШКИ

Ниско съдържание
на минерали.
Малко вода или
водата не е
подходяща за
процеса, поради ниска
минерализация.

Високо съдържание
на минерали.

Водата не подходяща
за протичане на
процеса йоинизация.

Прегряване на уреда.

Уреда работи дълго
време без прекъсване.
Изключете  уреда и го
оставете да изстине.

Затворете капака.

Капакът не е затворен
добре. Затворете
правилно капака.

8



Преместете вътрешния
контейнер от другата стана.
Изключете уреда от ел.мрежа и
преместете вътрешния съд.

Твърде много вода.
Нивото на водата ,трвбва да е
на долната маркировка на
двата контейнера .

Поставете сребърния елекрод.

Нама достатъчно вода или
сребърня елекртод не е
поставен на мястото.

10. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Капацитет

Параметри Стойност

Захранващо напрежение

АС честота

Предпазител

Сребърен електрод

Максимално консумирана мощност:

- при йонизация на вода

- при образуване на сребърна вода

Тегло на уреда
Условия на работа на уреда:

- Температура на околната среда

- Относителна влажност на въздуха

- Електропроводимост на използваната вода

- Начална температура на използваната вода

- IP показател

- Не изхвърляй в битови отпадъци

10. ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

10.1.

10. 1. 1. Не отстранявайте капака от основния контейнер, когато уреда е включен.
10. 1. 2. Не дръжте уреда близо до открит пламък или искри.
10. 1. 3. Не разглобявайте устройството.
10. 1. 4. Не оставяйте капака с електродите нагоре.
10. 1. 5. Не мийте капака с вода.
10. 1. 6. Не мийте уреда или неговите части в съдомиялна машина.
10. 1. 7. Не използвайте уреда ако има пукнати или  механични  повреди.
10. 1. 8. Не използвайте уреда, ако тъмния електрод (анод) е механично повреден.
10. 1. 9. Не използвайте мембрани, различни от тия ,които препоръчва произбодителя

10.2  Съхранявайте уреда далеко от деца и не го оставяйте без надзор.
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11. ГАРАНЦИЯ

11.1. Гаранционен срок: 24 месеца от датата на продажба, ако потребителите спазват изискванията
на ръководството за употреба и поддръжка.

11.2. Ако вашето устройство се нуждае от ремонт по време на гаранционния период, доставете го до
магазина, от който е закупен, или до производителя.

11. 3. Гаранцията не важи, ако устройството или неговите части са били механично повредени,
потребителят се е опитвал  да го разглобява, ремонтира или използва по начин, който не отговаря на
изискванията на това ръководство за употреба.

11. 4. Гаранцията за LCD дисплей (екран) се прилага само ако 3 или повече пиксела са неактивни.

ГАРАНЦИОННА КАРТА
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