
модел VIVO, Silver

ЙОНИЗАТОР ЗА ВОДА

РЪКОВОДСТВО ЗА
ПОЛЗВАНЕ И ПОДДРЪЖКА



2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

2.5. 2.6. 2.7.

2.9. 2.10.

2.8.

1. ИЗПОЛЗВАНИ ТЕРМИНИ
BG

1.Определения:1.1.Йонизатор за вода - представлява домакински уред, който чрез процеса на електролиза на водата произвежда
йонизирана или посребрена вода.1.2.Йонизирана вода - киселинна или алкална вода, която се получава едновременно в отделни контейнери на
йонизатора за вода.1.3.Алкална  вода (католит)- има лек отрицателен електрически заряд и алкални свойства.1.4.Кисела вода  (анолит)-  има лек положителен електрически заряд и киселинни свойства.1.5.Преградата (мембраната)  се произвежда от специален материал, подходящ за електролиза. Тя  разделя
контейнерите на две части, провежда йоните, но непозволява на водата да се смесва.
1.6.Тъмения електрод (анод) се произвежда чрез използване на редки инертни метали и оксидни смеси върху
титаниева основа. Този електрод е дълготраен и има добри електрохимични и физико-механични свойства.
1.7.Светлия електрод (катод) е изработен от хранителна неръждаема стомана.
1.8.Сребърна вода  е вода , съдържаща сребърни йони. Концентрацията на сребърна вода се измерва в милиграми
на литър (mg/l).
1.9.Свойствата на йонизираната вода се показват чрез два показателя: ORP (окислително-редукционен потенциал)
и pH (концентрация на водородни йони). ORP на йонизираната вода може да има положителен или отрицателен
заряд (mV). Стойността на pH може да варира от 0 до 14 единици. pH на обикновената чешмяна вода е
приблизително 7,0-7,4 рН; на алкалната вода 7-12рН ; на киселата вода 2-7рН.

2.КОМПОНЕНТИ

Общ изглед

Капак

Тъмен електрод
(анод)
Светъл електрод
(катод)

Вградени в него:

Основен контейнер Вътрешен контейнер

Мембранна
преграда с решетки

Допълнителна
мембранна преграда

(2бр.)

Разтвор за почистване
на светлия електрод
(катод), 100 ml

Специална кърпа за
почистване на светлия
електрод (катод)

Специална кърпа за
почистване на
сребърния електрод
(само за мод. Silver)

Сребърен електрод с
чистота 99.99%

сребро
( само за мод. Silver)
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START

START

	

3.КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ

Включване/Отмяна/Връщане към предично
меню/Изключване (задръжте натиснат бутона
за 2 сек.)

Избор/Старт/Потвърждение

Бутони за навигация

4.КАК ДА ИЗПОЛЗВАМЕ УРЕДА?
ПРИГОТВЯНЕ НА ЙОНИЗИРАНА ВОДА

1. Отворете капака
2.Извадете основния
контейнер.

Първо напълнете с вода вътрешния
контейнер, а след това основния.
Уверете се, че водата е до долната
маркерна линия.

1.Поставете основнич контейнер на
мястото му.2.Затворете капака.
Забележка: По време на йонизация
киселата вода се образува от тъмния
електрод(анод), а алкалната от
светлия електрод (катода)

Забележка: Уверете се, че електрическия щепсел е поставен правилно. Натиснете го  на мястото му до край.

Включете уреда в
електрическата мрежа.

Натиснете бутона, за да включите
уреда.
С бутоните за навигацив, изберете
желаната настройка

С бутона потвърдете избора .

Подготвя се вода с
избраното рН. Балата
линия в долната част
на екрана, показва
етапа на прцеса
йонизация.

След като процеса на
йонизация свърши, ще чуете
звуков сигнал.На екрана ще се покаже, в койсъд е водата, с избраното отВас рН.

Използвайте
този бутон , за
да изключите
уреда  (натиете
и задръжте
2сек).

Изключете уреда от
електрическата
мрежа.

     3



 

1

2

4.10. 4.11. 4.12.

1.Отворете капака.2.Извадете основнияконтейнер. 1. Извадете вътрешния
съд и излейте водата
от него. 2. Излейте
водата от основния .

Йонизираната вода може да се проиготвя многократно
последователно. След последната йонизация, оставете
частите  на йонизатора да изсъхнат отделно.
Забележка:Не остаяйте мокри компоненти вйонизатора, освен ако не приготвяте вода.

Забележка: При първоначално пускане на уреда,изхвърлете първата преминала през уреда вода.

5. ИЗБОР НА МЕНЮ

Приготвяне на водас 8.6 pH , заежеднавнаконсумация.

Приготвяне на вода с9.5 pH. Избор на
предпочитано рН.За да изберете рН,трябва да отидете вменю Настройки.

За промяна нанасртойки,прочететеРаздел 7„Меню насройки“.
Ръчен избор на ниво на
pH от  2,4 - 11 pH.

For Dailing Dring        For Food     Favorite pH              Setting

Manual pH
Selection

Do  you want to
save this pH level For Disinfection

For Beauty
For Plants

Натиснете бутона, за да
потвърдите избора.

За да запаметите избраното
pH в предпочитани,
натиснете бутона за 2сек.

Yes No

Чрез бутоните за
навигация, можеда
потвърдите или
отхвърлите,
запазването на
предпочитано рН

Вода за дезинфекция
с 4.5рН

Вода за козметични
процедури с 5.5рН

Вода за поливане на
цветя и разстения

6.0 рН
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6. ПРИГОТВЯНЕ НА СРЕБЪРНА ВОДА (мод. Silver)

.

                                                                               

1

2

6.1. 6.2. 6.3. 6.4.

1

2
6.5.

1.

1. 2.

2.

3.

3.

4.

4.

6.7.
START

6.6.

Таблица 1: ORP  на йонизирана вода
Избор на ниво на рН

ОТ ДО
Ниво н ORP Koй 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.

1.Отворете капака.
2.Извадете основния
контейнер.

Извадете вътрешния
контейнер. Той не сеползва в пороцеса напосребряване.

Завийте сребътния електродв гнездото , намиращо семежду двата електрога накапака.. Напълнете основния
контейнер с вода, до
долната маркерна
линия.

Concentracion
0.01mg/l

1.Посравете основния
контейнер на мястото
му. 2. Затворетекапака. Включете уреда в

електрическата мрежа

С бутона включете и изключете
уреда.

С бутоните за навигация, избирате
желаните настройки.

С бутона потвърждавате избора си.
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Сребърната вода може да се приготвя няколко пътипоследователно. След последното ползванена уреда,отстранете сребърния електрод от капака.Забележка:Не поставяйте  компонентите в уреда преди да саизсъхнали..

1.
1.

2.

2.
3.

3.
4.

4.

1

2

6.8. 6.9.

1.

1.

2.

3. 4.

	

6.10.

6.11. 6.12. 6.13.

Concentration
Nanual mg/l

selection Settings

Silver
water is

ready

Settings

Сребърна вода с
концентрация

(0,0lmg/1)

При използване на
чешмяна вода ,избора на
концентрация е между
0.02mg/l до20mg/l.

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

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".

За да изкюлите
утреда,
задръжте
бутона
натиснат за 2
сек.

Изключете уреда
от

електрическата
мрежа.

1.Отворете капака.2.Извадете основния съд .Излейте сребърната вода внепрозрачен стъклен съд.

Забележка: При първиначално ползване на уреда, излейте получената вода.

Забележка : Ако ползвате електричество от  110 V , максималните концентрации са  до  11 mg/l с чешмянавода и до  3mg/l  с дестилирана вода.* Според препоръките на Световната Здравна Организация (ISBN 978-92-4-151369-2,) концентрацията насребро в питейната вода, не трябва да надвишава 0,01 mg/l.Стойностите на концентрацията на сребърна вода са одобрени от тестовете на ЦЕНТЪР ЗА ФИЗИЧЕСКИНАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ с устройството.  Ако сребърната вода се използва за пиене, се използва дестилиранавода (1-2 μS/cm).  Ако се използва по-високо ниво на дестилация, са възможни по-големи разлики врезултатите. .
7.МЕНЮ НАСТРОЙКИ

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

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

С бутона потвърждавате избраната настройка

Промяна на
настройките
(Повече информация
в Раздел 7 "Меню
настройки").

6



8.1.

8.3. 8.4.

9.1.

9.3. 9.4.

8.2.

9.2.

2. 2. 2.

Brightness Sound Favorite pH Do you want to save
this pH level?

Регулиране яркостта
на екрана. Запазете
с бутон

Включване/изключване
на звук. Запазете
настройката, чрез
бутон

Предпочитано рН.

Запазете настройката
чрез бутон

Yes   No

Чрез бутоните за
навигация, можеда
потвърдите или
отхвърлите,
запазването на
предпочитано рН

8.ПОДДРЪЖКА НА ЕЛЕКТРОДИТЕ
Забележка: Поддръжката на електродите се извършва, след изключване на уреда от ел. мрежа .
Поддръжка на светлия електрод (катод)

След всяко ползване на уреда,
напръскайте светлия елекртод
(катод), с почистващия  спрей,
предоставен в опаковката(Раздел 2 “Компоненти” от
инструкцията- изображение
2.7).

След това почистете светлия
елктрод (катода)съсспециализиранакърпа,предосавена вопаковката  (Раздел 2
“Компоненти”от инструкцията-
изображение 2.8).

Не почиствайте тъмнияелектрод(анод).Избягвайте механичниповреди.

След всяка употреба,
почиствайте сребърния електрод
със специализирана
кърпа,предоставена в опаковката
(Раздел 2 “Компоненти” -
изображение 2.9). След това
измийте сребърния електрод с
вода и го подсушете.

Поддръжка на тъмния електрод (анод) Почистване на сребърния електрод

Зада е валидна гаранцията,винаги използвайте специализираните кърпи и разтвори за почистване,
предоставени от производителя.

9.ПОДДРЪЖКА НА МЕМБРАННАТА ПРЕГРАДАМембранната преграда  трябва да се смени, когато забележите изтичане на вода от нея.Препоръчително е, да смените мембраната, когато тя е напълно суха.
Забележка: мембраната се сменя, само когато уреда е изключен от електрическата мрежа.

Смяна на мембранната преграда:

Извадете вътрешния контейнер
от основния контейнер. Хванете решетките с дверъце и ги извадете отвътрешния контейнер.

Отстранете използванатамембранна преграда. Поставете нова мембранна
преграда между рещетките.Затворете решеткитетака, че отворите дасъвпадат.
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9.5.

 

9.6.

Low
mineral
content

High
mineral
content

Move inner
recentacle to
the other side

Too mich
water

Divice
overheated

Closw the
Cover

Apply silver
electrode

Дръжте решеткитепритиснати една към друга сдвете ръце и ги поставете въввътрешния контейнер.Избутайте решетките додъното.
Поставете вътрешнияконтейнер обратно восновноя контейнер.

За да бдге валидна гаранцията, винаги използвйте мембранни прегради, предоставени от производителя.
Няма вода или водата не е
подходяща за процеса на

йоинизация ,поради нискаминерализация или порадиостаряла мембрана.

Водата не е подходяща запроцеса на йонизация,поради твърде високатаси минерализация.

Изключете  устройството от
електрическата мрежа.
Поставете вътрешния
контейнер от другата страна на
основния контейнер.

Твърде много вода в
устройството. Нивото на
водата трябва да е на
долната маркировка. Ако не
приготвяте сребърна вода,
уверете се, че сребърният
електрод не е в гнездото за
сребърен електрод..

Устройството не е подходящода работи без прекъсванетолкова дълго време.Изключете устройството и гооставете да изстине.

Основният съд не е поставен
правилно и капакът не може
да се затвори напълно.
Уверете се, че основният съд
е поставен правилно.

Няма достатъчно вода в
основния съд или сребърният
електрод не е поставен на
мястото му.

10. РЕЖИМИ НА РАБОТА И ГРЕШКИ
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1,8 kg

100 - 2000 μS/cm (64 – 1280 ppm)

%

11. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПАРАМЕТРИ СТОЙНОСТ
КАПАЦИТЕТ

ЗАХРАНВАЩО НАПРЕЖЕНИЕ

АС честота

Предпазител

Чистота на сребърния електрод

Максимално консумирана мощност:

-при йонизация на вода:

- при образуване на сребърна вода:

Тегло на уреда

Условия на работа на уреда:

-Температура на околна среда:

- Относителна влажност на въздуха:

От до

До  при

- Елекртопроводимост на използваната вода:

- Начална температура на използваната вода:

- IP показател

- Не изхвърляй в битови отпадъци

До

12. ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ12.1.12.1. 1. Не отстранявайте капака от долния съд, когато уреда е включен.12.1 2.  Не дръжте уреда близо до открит пламък или искри.12.1.3. Не разглобявайте устройството.12. 1.4. Не оставяйте капака с електродите нагоре.12.1.5.  Не мийте капака с вода.12.1. 6. Не мийте уреда или неговите части в съдомиялна машина.12.1.7.  Не използвайте уреда ако има пукнати или  механични  повреди.12.1. 8. Не използвайте уреда, ако тъмния електрод (анод) е механично повреден.12.1.9. Не използвайте мембрани, различни от тия ,които препоръчва произбодителя12.2.  Дръжте уреда далеко от деца и не го оставяйте без надзор.

13.1. Гаранционен срок: 24 месеца от датата на продажба, ако потребителите спазват изискванията
на ръководството на употреба и поддръжка.
13.2. Ако вашето устройство се нуждае от ремонт по време на гаранционния период, доставете го
до магазина, от който е закупен, или до производителя.
13. 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.
13. 4. Гаранцията за LCD дисплей (екран) се прилага само ако 3 или повече пиксела са неактивни.

13. ГАРАНЦИЯ
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