JONIZATOR WODY

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Model : BTM-105D

Typ: do montażu pod zlewozmywakiem

Dedykowana linia jonizatorów do bieżącej wody miejskiej

Bion-tech

• Nota : Instrukcja obsługi zawiera Kartę Gwarancyjną
• Wymagane jest uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi w celu prawidłowej
      instalacji i użytkowania jonizatora wody. Należy trzymać tę instrukcję w bezpiecznym
miejscu i odwoływać się do niej w razie potrzeby.
• Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek usterki oraz wypadki wynikające z
    nieprawidłowej instalacji lub nieodpowiedniej obsugi.

• Użyj niniejszej instrukcji do prawidłowego zainstalowania produktu.
   Upewnij się że wszelkie prace hydrauliczne i elektryczne są zgodne z przepisami w Twoim miejscu zamieszkania.
• Przerwij instalację i zasięgnij profesjonalnej pomocy w przypadku wykrycia przecieku.
• Wydajność urządzenia będzie zależała od jakości źródła wody.
   Należy sprawdzić stan wody przed instalacją niniejszego produktu.
• Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek usterki oraz wypadki wynikające z nieprawidłowej instalacji
lub nieodpowiedniej obsługi.
• Proszę zachować niniejszą instrukcję oraz inne dokumenty do wglądu.
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Części oraz akcesoria
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1. Informacje Dotyczące Instalacji
■ Nie należy instalować produktu w następujących miejscach (w przeciwnym razie możliwe usterki):
- Z bardzo wysoką temperaturą (40ºC lub wyższą),
- W łazience lub innym miejscu z dużą wilgotnością powietrza,
- Na zewnątrz lub miejscu z bezpośrednim narażeniem na deszcz lub śnieg,
- W miejscu, w którym produkt może być narażony na ujemne temperatury i pęknięcie.
* Produkt nie funkcjonuje w miejscach o bardzo niskiej temperaturze (poniżej zera).
■ Instalacja hydrauliczna powinna zostać przeprowadzona w zgodzie z konstrukcją budynku,
przepisami dotyczącymi wody bieżącej oraz lokalnymi rozporządzeniami.
Metoda podłączenia powinna zależeć od danego
przypadku połączenia zlewu i szafki stojącej.
Złączka wylotu
Złączka wylotu wody
wody alkalicznej

■ Niniejszy jonizator został autoryzowany i
zarejestrowany jako zgodny z przepisami wody
bieżącej. Pamiętaj, aby używać wyłącznie
oryginalnych części: jednostki głównej, kranów oraz
zestawu dodatkowych materiałów instalacyjnych.
■ Przed instalacją jednostki głównej, zainstaluj gniazdko
zasilania wewnątrz szafki.
W przypadku, gdy nie ma możliwości zainstalowania
gniazdka wewnątrz szafki:
- W miejscu, gdzie łatwo będzie odłączyć wtyczkę
elektryczną.
- W miejscu gdzie przeciek lub zgromadzona woda
nie dostanie się do gniazdka.
■ Możesz zainstalować jonizator jako część kuchennego
zlewu (to znaczy wewnątrz szafki), ale tak aby
wymiana filtra nie sprawiała trudności.
(Wymaga to minimalnej ilości miejsca.)
■ Nakrętki mocujące do wylotów alkalicznej wody
jonizowanej oraz kwaśnej wody jonizowanej powinny
być dokręcane ręcznie, bez używania narzędzi (w
przeciwnym razie zachodzi ryzyko uszkodzenia lub przecieku.)

kwaśnej

Pokrywa łącza
elektrycznego panelu
sterowania

400mm

320mm
Wylot alkalicznej
wody jonizowanej

Nakrętki

Wylot kwaśnej wody
jonizowanej (odpływ)

■ Przed rozpoczęciem instalacji, jeżeli potrzebujesz informacji na temat struktury lub kompozycji
zlewu, skontaktuj się z producentem zlewu.
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Środki ostrożności dotyczące instalacji
Środki bezpieczeństwa służą zapobieganiu potencjalnym urazom ciała lub szkodom materialnym.
■              Symbole środków bezpieczeństwa podzielono w poniższy sposób przez wzgląd na stopień urazu
lub uszkodzeń, które mogą być skutkiem niewłaściwego użycia produktu spowodowanego
zlekceważeniem danego ostrzeżenia.

Ostrzeżenie
Pouczenie

Sygnalizuje, że konsekwencją może być nawet uraz ze skutkiem śmiertelnym jeżeli
    zlekceważy się dane ostrzeżenie i dojdzie do niewłaściwego użycia produktu.
Sygnalizuje, że konsekwencją może być uraz ciała lub szkody materialne jeżeli
   zlekceważy się dane pouczenie i dojdzie do niewłaściwego użycia produktu.

■   Zawartość instrukcji należy analizować w sposób sklasyfikowany poniżej:
Oznacza, że należy zwrócić szczególną uwagę na daną instrukcję zakazu.

Oznacza, że wymagane jest przestrzeganie danej isnstrukcji nakazu.

Pouczenie
- Dla własnego bezpieczeństwa należy postępować zgodnie z poniższym.
■ Nie należy używać następujących typów wody
● Woda spuszczona po samooczyszczaniu.
● Woda testowana odczynnikiem pH.
● Woda pobrana na samym początku wytwarzania. (Około 3 - 4 pierwszych sekund)
■ Podczas picia alkalicznej wody jonizowanej, bądź ostrożny w następujących kwestiach.
● Nie pij alkalicznej wody jonizowanej razem z lekarstwami.
● Osoby z achlorhydrią w ogóle nie powinny pić wody.
● Nie używaj wody do hodowli rybek, takich jak złote rybki czy rybki tropikalne.
● Nie używaj jakichkolwiek aluminiowych pojemników wrażliwych na alkaliczną wode jonizowaną.

Nie używaj jakichkolwiek miedzianych pojemników wrażliwych na kwaśną wodę jonizowaną.
● Nie przechowuj alkalicznej wody jonizowanej przez dłuższy okres czasu.

● Osoby, które dopiero zaczęły używać wody jonizowanej powinny rozpocząć spożywanie małymi

dawkami, o prawie neutralnym pH i stopniowo dostosowywać poziom pH pitej wody.
(Poziom 1 alkalicznej wody jonizowanej "ALKALINE 1" ~ 7,5 pH jest wstępnym poziomem do picia)

- Jak używać alkalicznej wody jonizowanej do celów ogólnych
■ Będzie korzystnie dla Twojego zdrowia, jeżeli będziesz pił wodę rano na pusty żołądek lub przed snem.
■ Ustaw poziom wody alkalicznej na poziomie 1-2 i staraj się pić 1-2 szklanki wody dziennie przez około tydzień
(7~14 dni). Jeżeli nie będziesz miał żadnych problemów po okresie wstępnym, korzystnie dla Twojego zdrowia
będzie ustawić poziom wody jonizowanej odpowiedni dla Twojego ciała "ALKALINE 2-3".
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Ostrzeżenie
Używaj wyłącznie wody pitnej (oficjalnie
zatwierdzonej wody użytkowej)

Instrukcja
zakazu

Nie próbuj demontować, naprawiać lub modyfikować
produktu.
- Zachodzi ryzyko porażenia prądem
lub wycieku wody.

- Picie wody nie przeznaczonej do
picia lub wody zawierającej
szkodliwe substancje może być
niebezpieczne dla zdrowia.

Nie próbuj *Skontaktuj się ze swoim sprzedawcą lub
demontować.
oddziałem głównym w celu naprawy

Nie należy obsługiwać wtyczki elektrycznej
mokrymi rękoma.

Wtyczkę elektryczną należy włożyć całkowicie.

Nie obsługuj
mokrymi rękoma.

- Częściowo włożona wtyczka może spowodować
pożar lub porażenie prądem.
* Nie używaj uszkodzonej wtyczki
elektrycznej lub luźnego (nieprawidłowo
zainstalowanego) gniazdka.

Zachodzi ryzyko porażenia prądem.

Poniższe mogą spowodować uszkodzenie
przewodu lub wtyczki elektrycznej:

Podczas usuwania wtyczki elektrycznej z
gniazdka należy trzymać wtyczkę ręką.
(Nie odłączaj w czasie wymiany filtra lub kiedy
doprowadzenie wody jest potrzebne.)

Instrukcja
zakazu
Usuwanie
wtyczki
elektrycznej.

- Bliskość urządzenia grzewczego
- Nadmierne zginanie kabla
- Ciągnięcie za kabel
- Przetarcia i zadrapania
- Umieszczanie ciężkich przedmiotów
na wtyczce lub kablu
- Używanie przetartego kabla lub
wtyczki może spowodować pożar,
porażenie prądem lub zwarcie

- Zachodzi ryzyko porażenia prądem.

* W celu naprawy przewodu lub wtyczki
elektrycznej skontaktuj się ze swoim sprzedawcą
lub oddziałem głównym

Regularnie usuwaj kurz z wtyczki elektrycznej.

Nie należy przekraczać limitu gniazdka lub
innych urządzeń dystrybucji zasilania.

Instrukcja
zakazu

Część łącznikowa

Przekroczenie limitu urządzeń elektrycznych
może prowadzić do przegrzania i w rezultacie do
pożaru.

Jeżeli kurz nazbiera się na wtyczce elektrycznej,
izolacja może ulec uszkodzeniu i istnieje ryzyko pożaru.
* Usuń wtyczkę elektryczną z gniazdka i wyczyść ją
suchym ręcznikiem.
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• Dyrektywa

WEEE
Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że
produktu, po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi
z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie
ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego
typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów
materialnych jako stałej praktyki.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu,
użytkownicy gospodarstw domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym
dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.
Użytkownicy firmowi powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu.
Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.
Produkt zaliczany do tzw. elektrośmieci.

Ostrzeżenie
Do wywiercenia otworu w zlewie użyj narzędzia
adekwatnego do materiału, z którego wykonany jest
zlew.

Jeżeli grubość materiału, z którego wykonany
jest zlew przekracza 30mm, nie podejmuj się
próby wywiercenia otworu.

(W przyapadku naturalnego granitu lub innego
specyficznego materiału, skonsultuj się z producentem
zlewu i postępuj zgodnie z jego wytycznymi.)
Wywiercenie otworu w nieprawidłowy
sposób może spowodować uszkodzenie
zlewu.

Instrukcja
zakazu

Materiał
zlewu
grubszy niż
30mm
Instalacja
niemożliwa

Jeżeli po wywierceniu otworu instalacja okaże się
niemożliwa, może to skutkować poważnymi
konsekwencjami serwisowymi.

Należy uważnie i szczelnie wykonać wszystkie
połączenia, aby zapobiec przeciekowi na głównej linii
doprowadzania.

Podczas wiercenia otworu w zlewie należy uważać,
by nie uszkodzić instalacji hydraulicznej.

Instrukcja
zakazu

Jeżeli wystąpi przeciek w instalacji
hydraulicznej, może to skutkować
poważnymi konsekwencjami
serwisowymi.

Jeżeli wystąpi przeciek, może to skutkować
poważnymi konsekwencjami serwisowymi.
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Ostrzeżenie

Nie należy pić poniższych:

Nie pij wody o wartości pH 10.0 (poziom 4) lub
wyższej.

• Kwaśnej wody jonizowanej
• Wody wytworzonej w czasie gdy lampka
świeci się na czerwono lub miga.
• Wody spuszczonej po czyszczeniu.
Instrukcja
zakazu

Instrukcja
zakazu

- Może to być niebepieczne dla zdrowia.

Nie czyść jonizatora poprzez spryskiwanie go
wodą.

* Zalecana wartość pH do picia wynosi
około 8,5 (poziom 2 lub 3)
* Skonsultuj się z lekarzem przed
rozpoczęciem picia wody o wartości
pH 10.0 (poziom 4) lub wyższej.

Nie umieszczaj niczego na jonizatorze.
- Może z niego spaść i uszkodzić inne
przedmioty w zlewie.

- Istnieje ryzyko spięcia lub porażenia
prądem.
Instrukcja
zakazu

Używaj części głównej, kranów wylotowych (kranów
ujścia wody) oraz oraz akcesoriów instalacyjnych
jako zestawu.

Nie narażaj instalacji hydraulicznej na wstrząsy, ani
nadmierny nacisk.

- W przypadku wystąpienia przecieku
może to spowodować poważne
uszkodzenia.

- Połączenia rur mogą się poluźnić i
może dojść do przecieku.
Instrukcja
zakazu

* Nie używaj części głównej i kranów
wylotowych (kranów ujścia wody)
osobno.

Nie podłączaj innych urządzeń do kranu wylotu
alkalicznej wody jonizowanej.

Instrukcja
zakazu

Podczas usuwania wtyczki elektrycznej z gniazdka,
należy trzymać wtyczkę ręką.

- Może to spowodować zaaplikowanie
nieprawidłowego ciśnienia do części
głównej i skutkować przeciekiem.

- Odłączanie poprzez ciągnięcie za kabel
może skutkować uszkodzeniem
przewodu i pożarem lub porażeniem
prądem.
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Pouczenie
Alkaliczna woda jonizowana oraz woda
oczyszczona powinny być przechowywane w
lodówce, w szczelnym pojemniku, najlepiej w
zakręconej, szklanej bądź plastikowej butelce (nie
używaj metalowych pojemników) i wypij w ciągu
kilku, kilkunastu godzin.

Nie wlewaj alkalicznej wody jonizowanej, kwaśnej
wody jonizowanej, ani wody oczyszczonej do
akwarium z rybkami.

Instrukcja
zakazu

- Woda pozbawiona chlorku szybciej się psuje i jest
niebezpieczna dla zdrowia.

Nie zginaj nadmiernie żadnego z
węży.

- Rybki mogą zdechnąć z powodu zmian
środowiskowych.

Jeżeli chcesz użyć alkalicznej wody
jonizowanej, kwaśnej wody
jonizowanej lub wody oczyszczonej
do innego urządzenia, skonsultuj
się z producentem tego urządzenia.

Nie używaj pojemników aluminiowych do alkalicznej wody
jonizowanej oraz pojemników
miedzianych do kwaśnej wody
jonizowanej.

Instrukcja
zakazu

- Zachodzi ryzyko przecieku.

Instrukcja
zakazu

- Urządzenie może ulec awarii.

- Pojemnik może zostać
odbarwiony lub skorodowany.

Przed rozpoczęciem korzystania z produktu, spuść wodę pozostałą w jonizatorze.
- Jeżeli produkt jest używany po raz pierwszy w danym dniu,
przed użyciem spuść około 1 litra wody (około 30 sekund).
- Jeżeli jonizator nie był używany przez dwa dni lub dłużej,
przed użyciem, spuść około 10 litrów wody (około 5 minut).
* W przypadku gdy jonizator nie będzie używany przez długi
okres czasu (więcej niż 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 je przechowywać wyłącznie w lodówce.
● Należy odłączyć wtyczkę elektryczną.
● W przypadku chęci wznowienia używania systemu, filtr należy
z powrotem umieścić na swoim miejscu. Następnie uruchomić
przepływ wody na co najmniej 3 minuty przed rozpoczęciem
używania wody.

Nie pij odczynnika pH lub wody zawierającej odczynnik. Nie pozwól, aby taka woda dostała się do oczu.
(Trzymaj je w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby zapobiec przypadkowemu spożyciu.)
- Może to być niebezpieczne dla zdrowia
* Jeżeli taka ciecz zostanie przypadkowo połknięta,
wypij dużą ilość wody. Jeżeli taka ciecz dostanie się
do oczu, przemyj je obficie wodą. W obydwu
przypadkach skonsultuj się z lekarzem tak szybko
jak to tylko możliwe.
* Odczynnik pH powinien być szczelnie zamknięty i
trzymany w miejscu niedostępnym dla dzieci.
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2. Montaż i Rysunki Instalacyjne
Sprawdź położenie części i akcesorii

Wylewka

Przewód panelu sterowania
(około 940cm długości)

Metalowy wspornik mocujący do kranu

Wąż wody alkalicznej Ø12mm
(około 940cm długości)

Wąż wody kwaśnej Ø12mm (mały
zacisk blokujący)

Zacisk blokujący węża (rozmiar mały)

Zawleczka zabezpieczająca

Złączka wylotu
wody alkalicznej

Złączka wylotu wody kwaśnej
Łącznik
impulsowy
(1/4 x M10)

Pokrywa łącza
elektrycznego panelu
sterowania

Śruba regulacji
ciśnienia wody
Adapter do
podłączenia linii wody
bieżącej

Kabel elektryczny(119cm)

Adapter 3/4"

Wbudowany zawór elektromagnetyczny ON/OFF
Odnieś się do rysunku na stronie 13.
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Filter

Montaż do Miejskiego Przyłącza
Wodociągowego.

Wąż Wlotu Wody

Zawleczki zabezpieczająca
Zawleczki
zabezpieczające
Adapter

Hose

(Łącznik
impulsowy
1/4 x M10)

Dust filffer
Water Inlet elbow

Filter
Wąż

Wąż

Wąż
Kolanko wlotu wody

(

Zawleczka
zabezpieczająca

Użyj po odcięciu

Sposób instalacji
1. Podłącz adapter do rury wody użytkowej.
2. Jedną stronę standardowego węża 1/4'' należy podłączyć do łącznika impulsowego
adaptera, a drugą do złącza. (Złącze 5-16"-1,4" należy wcześniej podłączyć do kolanka wlotu wody.)
3. Przy podłączaniu do złącza, uważnie włóż wąż do samego końca (patrz Rysunek 2).
W przeciwnym razie może wystąpić przeciek.
4. Pamiętaj o zainstalowaniu zawleczek zabiezpieczających.
Po instalacji upewnij się, że nigdzie nie występuje przeciek.
5. W przypadku wyciągnięcia węża w celu konserwacji, pamiętaj aby odciąć uszkodzoną
końcówkę węża przed ponownym włożeniem go do łącznika. (Rysunek 3)
5. Pamiętaj aby wymienić łącznik i wąż po 2 latach użytkowania.
(Skontatkuj się ze sprzedawcą u którego zakupiłeś produkt lub z Biurem Obsługi Klienta.)
* Pamiętaj aby dokładnie i głęboko włożyć filtr pyłu do kolanka wlotu wody (Rysunek 1)
* Jeśli chcesz odłączyć standardowy wąż od adaptera lub jonizatora, zawsze na samym
początku wyjmij zawleczkę zabezpieczającą, następnie koniecznie białą ruchomą część
łącznika dociśnij do adaptera lub jonizatora i dopiero wtedy wysuń wąż standardowy z łącznika.
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3. Ustalanie Położenia Kranu Jonizatora
■ Określanie położenia kranów wylotowych
* Położenie kranów wylotowych należy wyznaczyć z rozwagą.
Ustal pozycję kranów w odległości około 40-120mm od zlewu.

• Rekomendowana pozycja

*Nie dopuść aby

instalacji (około 300mm)
*Zainstaluj produkt zgodnie
z instrukcją obsługi
producenta Twoich mebli
kuchennych.

produkt dotykał dna
zlewu.

Pouczenie
Do wywiercenia otworu w zlewie użyj narzędzia
adekwatnego do materiału, z którego wykonany jest zlew.
(W przyapadku naturalnego granitu lub
innego specyficznego materiału, skonsultuj
się z producentem zlewu i postępuj zgodnie
z jego wytycznymi.)

Jeżeli grubość materiału, z którego wykonany
jest zlew przekracza 30mm, nie podejmuj się
próby wywiercenia otworu.
Jeżeli po wywierceniu otworu instalacja
okaże się niemożliwa, może to skutkować
poważnymi konsekwencjami serwisowymi.
Instrukcja
zakazu

* Wywiercenie otworu w nieprawidłowy

sposób może spowodować uszkodzenie
zlewu.

Wiercenie otworu w zlewie
■ Wywierć otwór w miejscu wyznaczonym
na instalację.

Ø 35 mm otwór

•     Średnica otworu powinna wynosić
35mm. Dokładnie dopasuj otwór za
pomocą pilnika.
• Jeżeli produkt ze stali nierdzewnej nie
posiada płyty wzmacniającej lub
grubość takiej płyty wynosi mniej niż
5mm, należy zainstalować dodatkową
płytę wzmacniajacą.
• Wywierć otwór o średnicy 35mm w
zlewie oraz w płycie wzmacniającej
(jej grubość powinna wynosić od 10
do 15mm), następnie doczep ją za
pomocą dwustronnej taśmy.
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Ø 35 mm ~ Ø 35 mm
[Płyta wzmacniająca]

10 mm ~ 15 mm

4. Jak Przymocować Kran Jonizatora

Umieść metalowy wspornik mocujący w otworze wywierconym w zlewie.

Umieść kran w metalowym wsporniku mocującym.

Płytka wzmacniająca

Dokładnie dokręć kran śrubami mocującymi.

Płytka wzmacniająca

Płytka wzmacniająca
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5. Instalacja oraz podłączenie głównej jednostki
systemu jonizacji wody
* Zamknij zawór główny z wodą. Odkręć kran i poczekaj aż woda przestanie
przepływać.
Zainstaluj główną jednostkę systemu jonizacji wody w szafce pod zlewem i podłącz
ją do adaptera 3/4" oraz podwójnego kranu jonizatora.
* Zapewnij wystarczającą ilość miejsca dla łatwej wymiany filtra.
* Upewnij się, że wąż alkalicznej wody jonizowanej, wąż
kwaśnej wody jonizowanej oraz wąż doprowadzania
Wąż
wody nie są zagięte.
zagięty w
(W przeciwnym razie istnieje ryzyko wystąpienia przecieku
kształt "U"
lub otrzymania nieprawidłowych poziomów pH.)
* Pouczenie. Upewnij się, że wąż alkalicznej wody
jonizowanej oraz wąż kwaśnej wody jonizowanej nie są
zagiętę w kształt litery U.
Przytnij dołączone węże do odpowiedniej długości.
(Jeżeli długość węży będzie nieodpowiednia może to skutkować nieprawidłowymi poziomami pH.)
* Przed wykonaniem instalacji hydraulicznej przymocuj do każdego z węży zacisk blokujący.
* Po wykonaniu instalacji hydraulicznej nie przechylaj jednostki głównej.
Zawleczka zabezpieczająca
Kolanko Wlotu Wody

Adapter
Wąż
Łącznik impulsowy
(1/4 x M10)

1. Po instalacji sprawdź czy nigdzie nie występuje przeciek.
2. Jeżeli końcówka węża doprowadzania wody nie jest prosta, może to wywołać przeciek.
3. Upewnij się, że wąż doprowadzania wody jest podłączony do łącznika impulsowego.
4. Pamiętaj, aby włożyć kolanko wlotu wody do samego końca, aż poczuje się opór.

Podłącz wąż doprowadzania wody (rozmiar 1/4”) do jednostki głównej.
(Najpierw złącze 5/16"-1/4" podłączasz do kolanka wlotu wody, a następnie
wąż standardowy 1/4" podłączasz do złącza.)
Drugi koniec węża doprowadzania wody podłącz do łącznika impulsowego adaptera.
■ W przypadku potrzeby przedłużenia instalacji hydraulicznej:
- Zainstaluj węże wylotowe z jednostki głównej (wąż alkalicznej wody jonizowanej oraz wąż
kwaśnej wody jonizowanej) w taki sposób, aby nie były zagięte lub poprzekręcane.
- Jeżeli produkt znajduje się daleko od zaworu wody, należy zakupić dodatkowy,
odpowiednio dłuższy wąż standardowy 1/4" doprowadzenia wody.
1. Podłącz przewód panelu sterowania do jednostki głównej.
(1)     Dokładnie przymocuj łącze panelu sterowania do gniazda, znajdującego się na
przednim panelu jonizatora.
(2) Ułóż końcówkę przewodu tak, aby mogła zostać przeciągnięta przez otwór
w pokrywie łącza elektrycznego panelu sterowania.
- Wylot przewodu jest zlokalizowany w pokrywie.
- Nie używaj zbyt dużej siły przy podłączaniu łącza do gniazda.
(3) Zamknij pokrywę. (Przykręć używając załączonych śrubek.)
* To bardzo ważne, aby pamiętać o zamknięciu pokrywy łącza elektrycznego.
(Owady mogą dostać się do jednostki głównej właśnie przez gniazdo jonizatora)

14

6. Przegląd Po Instalacji, Przed Pierwszym
Użyciem
• Przed doprowadzeniem wody do jednostki głównej, spuść bieżącą wodę poprzez
otwarcie zaworu głównego doprowadzającego wodę i odkręcenie kranu wody
bieżącej. Nie odkręcaj jeszcze kranu jonizatora.
(Służy to spuszczeniu wszelkich obcych substancji mogących znajdować się w
instalacji hydraulicznej wody bieżacej, w celu uniknięcia uszkodzenia
wbudowanego zaworu elektromagnetycznego)
• Sprawdź czy na połączeniu rur nie występuje przeciek poprzez naciśnięcie
przycisku ON/OFF
(Użyj przycisku dopiero po 3 sekundach po uruchomieniu doprowadzania wody.)
1. Zawór główny doprowadzający wodę musi
być otwarty.(Otwórz zawór główny, który
został zamknięty przy podłączaniu
adaptera.)

. Śruba regualcji ciśnienia wody
umieszczona na adapterze powinna być
odkręcona (Produkt domyślnie jest
dostarczany ze śrubą odkręconą.)
Umieść wtyczkę jonizatora w gniazdku.
(Powinien być słyszalny sygnał
dźwiękowy)

Odkręć kran wody bieżącej, aby spuścić
ewentualne obce substancje.
Kran wody bieżącej

5. Sprawdź działanie panelu sterowania
poprzez użycie przycisku ON/OFF.
(Upewnij się, że lampki na panelu
sterowania włączają się adekwatnie do
poszczególnych kroków działania.)

6. Włącz jonizator za pomocą przycisku ON/OFF, wybierz funkcję wody oczyszczonej "PURIFY" i spuść
około 10 litrów wody (około 5 minut).
- Ma to na celu usunięcie pęcherzyków powietrza i drobnych cząsteczek z węgla aktywnego w filtrze.

* Upewnij się, że woda wypływa z wylotu kwaśnej wody

jonizowanej.
(Jeżeli woda nie będzie wypływać, sprawdź czy wąż
kwaśnej wody jonizowanej nie jest zagięty.)

Wylot wody
alkalicznej

Wylot wody
kwaśnej

Sprawdź czy nie ma przecieku przy połączeniach instalacji hydraulicznej lub przy filtrach
zainstalowanych w jonizatorze.
- Aby sprawdzić filtry należy zdjąć osłony filtrów (patrz str. 27).
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. W przypadku niemożliwości wyboru jednej z funkcji na panelu sterowania (np. jonizator działający ciągle
w trybie automatycznego czyszczenia, lampka zasilania miga na niebiesko) należy wyregulować
ciśnienie wody wg poniższych zaleceń:
1. Doprowadź wodę do jonizatora poprzez naciśnięcie przycisku ON/OFF.
2. Dopasuj ciśnienie wody obracając śrubą regulacji na adapterze.
(Dopasuj ciśnienie wody do poziomu, w którym możliwe będzie napełnienie 200ml szklanki w 3-5 s.)
* Gdy ciśnienie wody przepływa przez jonizator na optymalnym poziomie, to przez urządzenie
przepływa około 1,5 +/- 0,5 L/min wody (przepływ całkowity: suma wody alkalicznej i kwaśnej).
3. Nastaw produkt do standarowych warunków działania.
■ Jeżeli ciśnienie wody jest zbyt niskie, osiągnięcie wystarczającej przepustowości może nie być możliwe.
W przypadku, gdy ciśnienie wody jest niższe niż 1.0 kgf/cm2, żywotność filtra może zostać skrócona.
■ Jeżeli przepustowość jest niska, w związku z niskim ciśnieniem wody, nie przystępuj do elektrolizy.

Rozwiązywanie problemów
Problem

Rozwiązanie

Po podłączeniu produktu do
prądu, nie zapala się żadna
lampka na panelu sterowania.

Czy łącze przewodu panelu sterowania jest
dokładnie podłączone do gniazda w
jonizatorze?

Produkt reaguje
nieodpowiednio do
naciskanych przycisków lub
nie reaguje wcale.

Czy łącze przewodu panelu sterowania jest
dokładnie podłączone do gniazda w
jonizatorze?

W trakcie używania
jonizatora z wylotu kwaśnej
nic nie wypływa.

Czy wąż wody kwaśnej jest zagięty?
Czy przepustowość wody jest zbyt niska?

Występuje przeciek wody.

Czy wszystkie części są dokładnie
podłączone?

Po użyciu przycisku ON/OFF
woda nie wypływa.

Czy łącze przewodu panelu sterowania jest
dokładnie podłączone do gniazda w
jonizatorze?

Woda nie przestaje
wypływać pomimo
naciskania przycisku
ON/OFF.

Czy łącze przewodu panelu sterowania jest
dokładnie podłączone do gniazda w
jonizatorze?
○ Kilka kropli wypływających z wylotu wody
alkalicznej lub wody kwaśnej po
zamknięciu dopływu wody, nie jest
czymś nienormalnym i nie jest usterką.
○ Obce substancje zatykające wbudowany
zawór elektromagnetyczny mogą uniemożliwiać zatrzymanie przepływu wody.
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7. Opis Poszczególnych Części
Produktu
Zainstaluj jednostkę główną wewnątrz zlewu na podłodze, a kran nad zlewem.
(Dla szczegółowych informacji odnieś się do instrukcji instalacyjnych.)

Kran wody bieżącej
(nie załączony do zestawu
jonizatora)

Wylot alkalicznej wody
jonizowanej
Panel sterowania

Wylot kwaśnej
wody jonizowanej

Gniazdko
Tył zlewu

Strona zimnej wody

adapter 3/4"
Po lewej - Złączka wylotu
wodyalkalicznej (Wąż Ø12mm)
Po prawej - Złączka wylotu wody
kwaśnej (Wąż Ø10mm)

Główna jednostka
systemu jonizacji wody

Zawleczki zabezpieczające

Water
Inlet elbow

Adapter
Wąż

Zawór Wlotu wody

Łącznik impulsowy
(1/4 x M10)

Podłącz do linii wody bieżącej i wyreguluj doprowadzenie wody

Dla szczegółowych informacji dotyczących metody
połączenia, odnieś się do rysunków na stronie 11,12 i 14
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■ Panel sterowania
PrzyciskON/OFF

Przycisk wyboru
poziomu
alkalicznej wody
jonizowanej

Wylot alkalicznej
wody jonizowanej
Podłącza oraz odłącza
doprowadzanie wody do
jednostki głównej.
Użyj tego przycisku, aby
wybrać poziom, który najlepiej
pasuje do zamierzonego
przeznaczenia.

Przycisk wyboru
wody
oczyszczonej

Przy wyborze tej opcji woda
będzie oczyszczona, ale nie
zostanie poddana jonizacji.

Przycisk wyboru
czyszczenia

Użyj tego przycisku, aby
wyczyścić jednostkę główną lub
zapobiec zanieczyszczeniu
komory elektrolitycznej.

Wskaźnik
zużycia filtra

Poziom zużycia filtra jest
przedstawiony wartością
liczbową w zakresie od 00 do
99. (tzn. - 99 oznacza, że ok. 4
tony wody zostały
przefiltrowane.).

Lampka zasilania

Wylot kwaśnej wody
jonizowanej

■ Wybierz poziom, który najlepiej pasuje do zamierzonego przeznaczenia.
Poziom pH

Woda alkaliczna

Woda kwaśna

Wartość pH : 10.0±1.0
Poziom 4

*Parzenie warzyw w celu pozbycia się gorzkiego smaku.
*Mycie warzyw.
*Skonsultuj się z lekarzem przed rozpoczęciem picia wody
tego poziomu.

Poziom 3

Wartość pH : 9.0±1.0

Poziom 2

Wartość pH : 8.5±1.0

Poziom 1

Wartość pH :
3.5~5.0±1.0
*Woda do czyszczenia

*Zalecana do medycznych i kulinarnych zastosowań

Wartość pH :
5.5~6.5±1.0

*Zalecana do picia i gotowania

Wartość pH : 7.5±1.0

*Zalecana do wstępnego picia lub rozpuszczania mleka
w proszku.

*Zalecana do pielęgnacji
skóry

1. Wartości pH alkalicznej oraz kwaśnej wody jonizowanej mogą nieznacznie odbiegać od
wartości pH ustalonych w tabeli powyżej, w zależności od objętości przepływu i jakości wody.
2. W celach pitnych, należy przechowywać alkaliczną wodę jonizowaną schołodzoną, najlepiej w
szczelnie zakręconej, szklanej lub plastikowej butelce, maksymalnie 2 dni.
PURIFY

Woda oczyszczona przez filtry węglowe, bez jonizacji,
zalecana do popijania leków.
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Wstępne Przygotowania oraz Środki Ostrożności
■ Wstępne przygotowania

Po instalacji spuść około 10 litrów wody (ok. 5 minut) na ustawionej funkcji "PURIFY".
(To usunie wszelkie powietrze pozostałe w jednostce głównej).

• Źródło wody --- Woda użytkowa (System jonizacji samoistnie nie wytwarza wody.)
• Woda oczyszczona --- Funkcja "PURIFY" - woda, która została przefiltrowana przez jonizator
(ale nie poddana elektrolizie).
• Wartość pH --- Odzwierciedla alkaliczność, obojętność lub kwasowość wody.
Inaczej mówiąc jest to wskaźnik stężenia jonów wodorowych.
• Przepustowość w sensie stosowanym w niniejszej instrukcji oznacza ilość wody, która
przepłynęła przez filtr, inaczej mówiąc jest sumą ilości alkalicznej wody jonizowanej oraz
kwaśnej wody jonizowanej.

■ Środki ostrożności

• Wartość pH wytworzonej wody może nieznacznie odbiegać od wyznaczonej wartości, w
zależności od jakości wody.
W szczególności, jeżeli używasz wody gruntowej jako źródła wody, pamiętaj aby zmierzyć
poziom pH przed rozpoczęciem używania.
• Nie narażaj jednostki głównej, panelu sterowania, wylotu wody alkalicznej lub wylotu wody
kwaśnej na nadmierne wstrząsy.(Mogą wystąpić usterki.)
• Pamiętaj aby przykręcić nakrętki do wylotu alkalicznej wody jonizowanej oraz wylotu kwaśnej
wody jonizowanej ręcznie, bez używania jakichkolwiek narzędzi.
• Nie instaluj panelu sterowania (kranu, wylotu wody alkalicznej lub wylotu wody kwaśnej)
sytemu jonizacji wody, blisko źródła wysokiej temperatury.
(Mogą wystąpić usterki lub zniekształcenia.)
• Nie używaj typów wody źródłowej określonych poniżej:
- Woda mętna lub zanieczyszczona
- Woda zawierająca sól
- Woda z wysoką zawartością rdzy
• Nie podłączaj węża do wylotu alkalicznej wody jonizowanej. (Mogą wystąpić usterki.)
• Nie używaj jonizatora bez przerwy, dłużej niż 30 minut przy Poziomie 4 lub w trybie "cleaning".
(W przeciwnym razie system bezpieczeństwa automatycznie wyłączy urządzenie.)
- Aby ponownie uruchomić maszynę naciśnij przycisk "ON/OFF".
• Jeżeli woda miejska jest twarda, badź bardzo twarda (twardość wody najczęściej
spotykana na terenie Polski) ZAWSZE naciśnij przycisk "CLEAN" i spuszczaj wodę
przez około 1 minutę na koniec dnia, po ostatnim użyciu..
(Ma to na celu usunięcie cząstek wapnia z komory jonizującej urządzenia i zapewnia, że
platynowo-tytanowe płytki elektrolityczne pozostają czyste i wolne od wapnia.)
• Upewnij się, że jednostka główna oraz instalacja hydrauliczna jonizatora nie są narażone na
zbyt niską temperaturę (Mogą wystąpić usterki, uszkodzenia lub przeciek).
- Jeżeli zauważysz, że jednostka główna lub instalacja rurowa zamarzły, zamknij zawór wody i
zgłoś się do swojego sprzedawcy lub oddziału głównego w celu przeglądu technicznego.
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Pouczenie
Osoby pijące alkaliczną wodę jonizowaną powinny rozpocząć spożywanie od Poziomu 1 (przez około dwa tygodnie).
Jeżeli nie wystąpi żadna specyficzna reakcja, można przejść do picia wody Poziomu 2 lub Poziomu 3 (Poziom 4 jest
opcjonalny).

■ Kwestie wymagające Twojego zrozumienia

* Jeżeli alkaliczna woda jonizowana rozbryzguje się przy ujściu kranu, nastaw odpowiednio
zawór regulacji. (Ciśnienie wody jest zbyt wysokie.)
- Dla optymalnej wydajności, wyreguluj przepustowość tak, aby można było napełnić 200ml
szklankę w czasie 3 do 5 sekund.
* Gdy ciśnienie wody przepływa przez jonizator na optymalnym poziomie, to przez urządzenie
przepływa około 1,5 +/- 0,5 L/min wody. Przepływ całkowity wody alkalicznej i kwaśnej.
* Jonizator nie włączy się, jeżeli ciśnienie wody będzie mniejsze niż 0.7kgf/cm2.
* Jeżeli potrzeba więcej niż 6 sekund, aby napełnić szklankę przy nowo zainstalowanym filtrze
oraz całkowicie otwartym zaworze regulacji, ciśnienie wody jest zbyt niskie (1.0kgf/cm2 lub
niższe), co może drastycznie zmniejszyć żytwotność filtra.

Jak Postępować w Przypadku Awarii Zasilania lub Braku Wody
■ Awaria zasilania

• Jonizator nie będzie funkcjonował bez zasilania.
(Nie podejmuj prób użycia produktu.)
• Po przywróceniu zasilania, można wznowić normalne użytkowanie jonizatora.
(Po przywróceniu zasilania, produkt zresetuje nastawienie do opcji ALKALINE.)

■ Brak wody

• Nie należy używać produktu.
• Jeżeli przerwa w dostawie wody wystąpi podczas używania produktu, po około minucie
zawór elektromagnetyczny zamknie się automatycznie i woda przestanie wypływać z kranu.
• Po przywróceniu dostaw wody, spuść bieżącą wodę poprzez odkręcenie kranu ze zwykłą
wodą, aby usunąć wszelkie powietrze lub zanieczyszenia pozostałe w instalacji hydraulicznej.
Po tym zabiegu można wznowić normalne użytkowanie jonizatora.
(Jeżeli powietrze lub zanieczyszczenia zostaną przepuszczone przez filtr w jednostce
głównej, żywotność filtra może ulec znacznemu skróceniu.)
- Kumulacja zanieczyszczeń w filtrze może prowadzić do zmniejszenia przepustowości.
Nakrętka

Nakrętka

Włóknina

Włóknina

Zbiornik Wapnia (Opcjonalnie)

Membranowy Filtr UF (Ultra Filtration);
0,1 mikrona

Posrebrzany węgiel aktywny
oraz zwykły węgiel aktywny

Posrebrzany węgiel aktywny oraz
zwykły węgiel aktywny

Siarczan wapnia

Siarczan wapnia
Wylot Wody

Wylot Wody
Włóknina

Włóknina
Zwyky węgiel
aktywny

Filtr sedymentacyjny 0,5 mikrona
Klasyfikacja

Pochodzenie

Wstępny filtr sedymentacyjny

Ameryka

Producent
Posrebrzany węgiel
aktywny
Membranowy filtr UF

Korea
Japonia

Specjalny ochraniacz włóknowy

Uwagi

Pierwszy i drugi filtr
węglowy z filtrem
sedymentacyjnym

Drugi filtr węglowy z
membranowym filtrem UF
(Ultra Filtration)

Korea

Opcjonalnie
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8. Jak Wytwarzać Alkaliczną Wodę
Jonizowaną "ALKALINE"
Naciśnij przycisk "POWER", aby umożliwić
przepływ wody.
* Zapali się lampka zasilania.
* Kiedy zawór elektromagnetyczny
zostanie otwarty i jonizowana woda
będzie dostępna, zapali się lampka
wyboru poziomu wody alkalicznej.
Upewnij się, że lampka wyboru poziomu
wody alkalicznej została zapalona.

Ustaw pożądany poziom wody alkalicznej
za pomocą przycisków wyboru pH.

Alkaliczna woda
jonizowana wypływa
z tego wylotu.

Pobierz alkaliczną wodę jonizowaną.
(Sprawdź czy z wylotu kwaśnej wody
jonizowanej również wypłynęła woda.)
Po pobraniu wody, zatrzymaj jonizator
naciskając przycisk "POWER".
(Dla dobra urządzenia, nie zatrzymuj
maszyny wcześniej niż 2 sekundy od
uruchomienia przepływu wody.)
* Zasilanie zostaje automatycznie
odłączone w momencie przerwania
dopływu wody.

Kwaśna woda jonizowana
wypływa z tego wylotu. Nie
nadaje się ona do picia.

* Instrukcja głosowa: "Alkaline Ionized Water on process."
("Alkaliczna Woda Jonizowana jest produkowana").
Kiedy maszyna zostanie włączona i woda zacznie przepływać w zakresie poprzedniego
nastawienia pożądanej opcji, jonizator powiadomi o tym powyższą instrukcją głosową.
■      Jeżeli używasz jonizatora na Poziomie 4 (mocna woda alkaliczna) i wyłączysz oraz
włączysz urządzenie ponownie, jonizator automatycznie ustawi opcję wody alkalicznej,
która była nastawiona przed wyborem opcji mocnej wody alkalicznej.
Nie należy używać produktu z opcją mocnej alkalicznej wody jonizowanej Poziomu 4
przez dłuższy okres czasu.
W zależności od jakości doprowadzanej wody, jonizator może automatycznie się
wyłączyć, aby nie ulec uszkodzeniu.
- Nie jest to usterka.
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9. Jak Używać Opcji Wody Oczyszczonej
"PURIFY" - bez jonizacji
Naciśnij przycisk "POWER", aby umożliwić
przepływ wody.
* Zapali się lampka zasilania.
* Kiedy woda zostanie dostarczona, jonizator
automatycznie wybierze ostatnio ustawioną
opcję wody alkalicznej i będzie można
pobrać wodę.
Upewnij się, że lampka wyboru poziomu wody
alkalicznej została zapalona.

Naciśnij przycisk wody oczyszczonej
"PURIFY".
(Urządzenie wytworzy wodę, która nie
została poddana elektrolizie - bez jonizacji.)

Woda oczyszczona wypływa z wylotu
wody alkalicznej.

Pobierz wodę oczyszczoną. Woda ta, nie jest
poddana procesom jonizacji, a jedynie
oczyszczona przez filtry węglowe
Po pobraniu wody, zatrzymaj jonizator
naciskając przycisk "POWER"
(Dla dobra urządzenia, nie zatrzymuj
maszyny wcześniej niż 2 sekundy od
uruchomienia przepływu wody.)
Woda oczyszczona wypływa z wylotu
wody kwaśnej

* Instrukcja głosowa:"Crystal Clear Water in Production."
("Krystalicznie Czysta Woda jest produkowana.")
Kiedy maszyna zostanie włączona i woda zacznie przepływać w zakresie poprzedniego
nastawienia pożądanej opcji, jonizator powiadomi o tym instrukcją głosową. Jeżeli w tym
momencie naciśniesz przycisk wody oczyszczonej "PURIFY", jonizator powiadomi o
produkcji wody oczyszczonej powyższą instrukcją głosową. Jeżeli naciśniesz przycisk
wody oczyszczonej w jakimkolwiek innym trybie działania, jonizator bezzwłocznie przełączy
się do produkcji wody oczyszczonej.
■ Jeżeli używasz jonizatora w trybie wody oczyszczonej "PURIFY" i wyłączysz oraz włączysz
urządzenie ponownie, jonizator automatycznie ustawi poprzednio nastawiony poziom wody
alkalicznej.
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10. Jak Wykonać Wymuszone Czyszczenie
(Wytwarzanie Kwaśnej Wody
Jonizowanej) "CLEAN"
■

W trybie wymuszonego czyszczenia, kwaśna woda jonizowana wypływa z wylotu alkalicznej
wody jonizowanej. Ta funkcja jest używana w przypadku, kiedy potrzebna jest duża ilość
kwaśnej wody jonizowanej lub aby dodatkowo zapobiegać zanieczyszczeniu komory
jonizującej (elektrolitycznej) osadem wapiennym. (WAŻNE: szczegóły dodatkowego
oczyszczania komory str. 25)
Naciśnij przycisk "POWER", aby umożliwić
przepływ wody.
* Zapali się lampka zasilania.
(czerwona lub niebieska)
Upewnij się, że lampka wyboru poziomu
wody alkalicznej została zapalona.

Wybierz tryb czyszczenia poprzez
naciśnięcie przycisku "CLEAN".
*Przy wyborze tej opcji jonizator wygrywa
melodię.
- Wytworzona woda nie nadaje się do picia.

Kwaśna woda jonizowana wypływa
z wylotu alkalicznej wody
jonizowanej

Kwaśna woda jonizowana wypłynie z wylotu
alkalicznej wody jonizowanej.
- Używaj tego trybu jeżeli potrzebujesz
dużej ilości kwaśnej wody jonizowanej.

Po zakończeniu użytkowania, zatrzymaj
jonizator naciskając przycisk "POWER".(Dla
dobra urządzenia, nie zatrzymuj maszyny
wcześniej niż 2 sekundy od uruchomienia
przepływu wody.)

Alkaliczna woda jonizowana
wypływa z wylotu kwaśnej wody
jonizowanej

* Instrukcja głosowa: "Acid Ionized Water on Process."
("Kwaśna Woda Jonizowana jest produkowana".)
Kiedy maszyna zostanie włączona i woda zacznie przepływać w zakresie poprzedniego
nastawienia pożądanej opcji, jonizator powiadomi o tym instrukcją głosową. Jeżeli w tym
momencie naciśniesz przycisk "CLEAN", jonizator powiadomi o produkcji kwaśnej wody
jonizowanej powyższą instrukcją głosową.
■    Jeżeli używasz jonizatora w trybie czyszczenia i wyłączysz oraz włączysz urządzenie ponownie,
jonizator automatycznie ustawi poprzednio nastawiony poziom wody alkalicznej.
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■ Informacje odnośnie operacji automatycznego samoczyszczenia
W celu wyczyszczenia komory elektrolitycznej i utrzymania odpowiedniej wydajności wytwarzania
wody, jonizator przeprowadza automatyczne samoczyszczenie komory elektrolitycznej w poniższych
krokach:
Po wytworzeniu około 10L
alkalicznej lub kwaśnej wody
jonizowanej.

►

Kiedy zamkniesz zawór
Kiedy otworzysz zawór doprowadzania, po
doprowadzania, urządzenie wykona
zakończeniu procesu automatycznego samo► czyszczenia, urządzenie spuści około 0.8L
proces automatycznego samoczyszczenia przez ok. 30 sekund.
wody, która została użyta do czyszczenia.

• Nie uruchamiaj przepływu wody, kiedy proces automatycznego czyszczenia jest w toku.
• Podczas wykonywania procesu automatycznego samoczyszczenia, lampka czyszczenia będzie
migać, a urządzenie będzie wygrywać melodię (zółta lampka).
*   Jeżeli spróbujesz uruchomić przepływ wody podczas wykonywania procesu automatycznego
samoczyszczenia, jonizator będzie powtarzał proces, aż czyszczenie zostanie ukończone.
•    Nawet jeżeli przepływ sięgnie wartości większej niż 10l, automatyczne płukanie nie zostanie
przeprowadzone, dopóki działanie jonizatora jest w toku. Automatyczne płukanie zostanie wykonane
dopiero, kiedy woda przestanie przepływać.

○ Kwestie wymagające Twojego zrozumienia
• Podczas wykonywania procesu automatycznego czyszczenia z wylotów może skapywać woda.
Nie jest to usterka urządzenia.
• Czyszczenie zakończy się automatycznie, a lampka wskazująca czyszczenie się wyłączy.
* Instrukcja głosowa: "Self Cleaning." ("Automatyczne samoczyszczenie")

■ Spuszczanie wody
Po zakończeniu czyszczenia, naciśnij przycisk "POWER", aby umożliwić przepływ wody.
Urządzenie wyda instrukcję głosową i spuści około 0,8L wody, która była używana do
czyszczenia (w tym czasie lampka zasilania będzie migać). Następnie, jonizator automatycznie
powróci do poprzedniego nastawienia poziomu wody alkalicznej. (Nie należy pić wody, która
została spuszczona po czyszczeniu.)
*    Instrukcja głosowa: "Drain Out. Please wait for a moment." ("Spuszczanie wody, proszę
chwilę poczekać"), po zakończeniu spuszczania nastąpi instrukcja głosowa: "Alkaline
ionized water on progress" ("Alkaliczna woda jonizowana jest produkowana.")

Pouczenie
Nie należy pić wody spuszczonej po czyszczeniu, ani kwaśnej wody jonizowanej.
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Dodatkowe czyszczenie komory jonizującej
Jeśli woda miejska jest twarda bądź bardzo twarda (twardość wody najczęściej spotykana na
terenie Polski), na elektrodach w komorze jonizującej może powstawać osad wapienny.
Przyczyną występowania osadu wapiennego w komorze jonizującej jest wysokie pH wody, które
powoduje, że wytrącają się minerały.
Osad wapienny na elektrodach powoduje, że zmniejszają się wartości pH jonizowanej wody,
ponieważ nie dochodzi do bezpośredniego kontaktu wody źródłowej z elektrodami. Po
wyczyszczeniu jonizatora poniższą metodą, pH jonizowanej wody z powrotem wzrośnie,
ponieważ będzie ona miała bezpośredni kontakt z wyczyszczonymi elektrodami.

Symptomy zanieczyszczonej komory jonizującej osadem wapiennym
- kiedy w alkalicznej wodzie jonizowanej znajduje się pływający, białawy osad
- kiedy znacząco zmaleje ilość uzyskiwanej wody
- kiedy znacząco spadnie pH alkalicznej wody jonizowanej

W celu utrzymania komory jonizującej w dobrym stanie technicznym, zaleca się pozostawienie w
niej jonizowanej wody kwaśnej codziennie na noc.
Na panelu sterowania ustaw wytwarzanie jonizowanej wody kwaśnej - przycisk "CLEAN".
Spuszczaj wodę przez ok 1 minutę, na koniec dnia, po ostatnim użyciu. Następnie zamknij zawór
"POWER".
Zawarte w kwaśnej wodzie jonizowanej pierwiastki elektroujemne, (takie jak fluor (-) , tlen (-) ,
chlor (-) i siarka (-) , zapobiegają gromadzeniu się osadu wapiennego w komorze jonizującej i
zapewniają, że platynowo-tytanowe płytki elektrolityczne pozostaną czyste i wolne od wapnia.
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11. Jak Zmierzyć pH
(Stężenie Jonów Wodorowych)
Mierzenie poziomu pH alkalicznej lub kwaśnej wody jonizowanej.

■ Przygotuj: zestaw odczynnika pomiaru pH
■ Procedura pomiaru
Zaaplikuj 3 krople odczynika pH do kubka
testowego.

Ustaw jonizator na Poziomie 4 i spuszczaj
wodę alkaliczną przez około 10 sekund, zanim
pobierzesz próbkę.
* Zalecana ilość próbki wynosi 80 ml.
1/4-1/3 szklanki wody.
Umieść próbkę w kubku testowym i wstrząśnij.
W dobrze oświetlonym miejscu porównaj kolor
kubka testowego z listkiem porównawczym pH.

• Inne odczynniki pomiarowe dostępne na rynku oraz odczynniki lakmusowe są nieprecyzyjne.
Pamiętaj, aby używać wyłącznie odczynnika pH dostarczonego przez naszą firmę.
• Odczynnik pH może stracić na precyzyjności jeżeli jest przechowywany dłuższy okres czasu.
• Dwutlenek węgla i nadmiar chloru rozpuszczony w wodzie mogą zaburzać kolorometrię,
wywołując różnice w porównaniu z tabelą kolorów na listku porównawczym pH.
• Przez około tydzień po wymianie filtra, pomiary mogą wskazywać wyższy poziom pH.
(Nie należy się tym przejmować.)
• Odczynnik pH jest elementem jednorazowego użytku.

Pouczenie - Pouczenia dotyczące odczynnika pH.
• Nie należy pić odczynnika pH, ani pozwolić by dostał się do oczu.

- Jeżeli zostanie przypadkowo połknięty, wypij dużą ilość wody. Jeżeli dostanie się do oczu, przemyj je
obficie wodą. W obydwu przypadkach skonsultuj się z lekarzem tak szybko jak to tylko możliwe.

• Nie umieszczaj go w pobliżu źródła ciepła. Może się zapalić i wywołać pożar.
• Przechowuj odczynnik w miejscu niedostępnym dla dzieci.
• Unikaj ciepłych i wilgotnych miejsc. Trzymaj odczynnik w ciemnym, chłodnym miejscu.
* Odczynnik pH jest elementem jednorazowego użytku.
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12. Kiedy oraz Jak Wymieniać Filtr
■ Wymiana filtra
- Pierwszy i drugi filtr należy wymieniać w tym samym czasie.
- Jeżeli smak wody się zmienił lub przepustowość znacznie zmalała, sprawdź
filtry.
• Wymień filtr jeżeli wskaźnik żywotności pokazuje migające "999".

* Filtry mogą wymagać wcześniejszej wymiany z powodu niskiej jakości doprowadzanej wody. Jeżeli
wytworzona woda nietypowo pachnie lub przepustowość zmalała, zalecamy wymianę filtrów.

Pouczenie

Wcześniejsza wymiana filtra może być wymagana w poniższych przypadkach:

• Kiedy doprowadzana woda zawiera rdzę np. z powodu starych rur.
• Kiedy znacząca ilość obcych substancji (widzialnych lub nie) jest przefiltrowywana w krótkim
okresie czasu.
• Kiedy ciśnienie wody jest zbyt niskie (np. na piętrach przypadajacych blisko dachu budynku).

■ Sposób wymiany (pierwszego i drugiego filtra)
Wyciągnij wtyczkę elektryczną z gniazdka.
(Kiedy wtyczka elektryczna jest odłączona, urządzenie nie będzie odpowiadało nawet na
przycisk "RESET". Pamiętaj, aby podłączyć wtyczkę po wymianie filtra.)
• Przy wyjmowaniu filtra może wypłynąć trochę wody. Przygotuj sobie ręcznik. (Nie jest to
przeciek, nadmiar wody wytrzyj.)
•

1. Przyciśnij mechanizm
zamykający i pociągnij za
obudowę filtra w kierunku
wskazanym strzałką (↑) (w
górę) jak pokazano na
<Rys. 1>, po zdjęciu osłony
filtr powinnien wyglądać jak
na <Rys. 2>.
2. Mając otwartą osłonę filtra,
złap za niego ręką, jak
pokazano na
<Rys. 3>, obracaj do końca
w kierunku strzałki (→)
(odwrotnie do ruchu
wskazówek zegara) i
delikatnie poruszając nim
na boki, pociągnij w
kierunku strzałki (↑) (w górę)
jak pokazano na <Rys. 4>.

(Rysunek 1)

(Rysunek 2)
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3. Po wyjęciu filtra powinno to wyglądać jak na <Rys.
5>.

(Rysunek 3)

4. Otwórz nowy filtr, sprawdź czy pierścienie
uszczelnia-jące są takie jak pokazano na <Rys. 6>,
usuń plombę i umieść końcówkę mocującą w części
łącznikowej, którą pokazano na <Rys. 5>, dokładnie
przyczep go do dna i obróć w kierunku strzałki (→)
(zgdnie z ruchem wskazówkęp zegara), aż się
zatrzyma.
Najpierw sprawdź czy pierścień uszczelniający jest dobrze
przymocowany do dna nowego filtra. Następnie precyzyjnie
umieść filtr w otworze i przesuń, aby zaczepić go w części
łącznikowej. Jeżeli zainstalowany zostanie nieoryginalny filtr,
nastąpi instrukcja głosowa "Filter rejected, mount correct
one." ("Filtr został odrzucony, zamontuj oryginalny filtr") i
urządzenie wyłączy się po 20 sekundach.
■

(Rysunek4)

5. Sposób wymiany drugiego filtra jest identyczny.
Po wymianie obydwu filtrów, w sposób pokazany
na <Rys. 7>, włóż wtyczkę do gniazdka, naciśnij
przycisk ON/OFF, spuszczaj wodę bieżącą przez
ok. 3-5 minut po wybraniu opcji "PURIFY" i zresetuj
wskaźnik żywotności filtra do "000", poprzez
naciśnięcie przycisku RESET.
5. Zamknij osłonę filtra w sposób pokazany na <Rys.
8> oraz <Rys. 9>, i wyczyść obszar wokół
jonizatora. Jonizator jest gotowy do dalszej
eksploatacji.

(Rysunek 5)

* Sposób wymiany drugiego filtra jest identyczny.

(Rysunek 6)

* Filtr nie posiadający logo naszej firmy nie jest produktem oryginalnym. W przypadku użycia filtru innego niż
oryginalny, jakość nie może być zagwarantowana. Standardowa usługa serwisowa(A/S) nie będzie dostępna.

■ Kwestie wymagające Twojego zrozumienia
• Po wymianie filtra, alkaliczna woda jonizowana może zawierać białe bąbelki, nie należy się tym
przejmować.
• Po wymianie filtra, poziom pH może być nieznacznie większy niż zazwyczaj (przez ok. tydzień),
nie należy się tym przejmować.
* Zawsze należy przestrzegać powyższej metody wymiany filtra.

28

13. Proces oczyszczania filtra
1. Odłącz urządzenie od prądu
2. Zakręć dopływ wody na jonizatorze
(pokrętło on/off)

6. Przed rozpoczęciem procesu oczyszczania, wygnij
górny wężyk ponad poziom jonizatora wody.
3. Otwórz pokrywę filtra, a następnie przekręć filtr w lewą
stronę i wyjmij go

Pierwszy filtr: Nałóż filtr
czyszczący
„CLEANING FILTER”

Drugifiltr: nałóż filtr czyszczący
„CLEANING FILTER”

4. Umieść filtr oczyszczający w miejsce poprzedniego
filtra. Dla jonizatorów wyposażonych w 2 filtry: w miejsce
pierwszego filtra umieść pusty filtr „Empty cartrige”, w
miejsce 2 filtra zainstaluj filtr oczyszczający „ Cleaning
filter”. W przypadku jonizatorów wyposażonych w 1 filtr:
zamień filtr oczyszczający z filtrem głównym (używanym
do oczyszczania wody pitnej)
OSTRZEŻENIE
W przypadku jonizatorów wyposażonych w 2 filtry:
NIE UŻYWAJ filtra oczyszczającego równocześnie z filtrem
głównym używanym do oczyszczania wody pitnej.

7. Włącz dopływ wody, tylko minimalne ciśnienie, w celu
pojawienia się pierwszej kropli z metalowego wężyka.
Następnie szybko wyłącz dopływ wody na jonizatorze na
5-8 godzin (zalecane na noc).
8. Po upływie 5-8 godzin, odblokuj rurkę z wodą
odpadową.
9. Włącz dopływ wody na jonizatorze na około 5-10
minut w celu swobodnego wypłynięcia wody z obydwu
rurek.
10. Wyłącz dopływ wody na jonizatorze, następnie
zainstaluj główne filtry zgodnie z punktem 2 i 3. Włącz
dopływ wody na jonizatorze i pozwól spłynąć wodzie
przez 1-3 minuty.
11. Zamknij pokrywy filtrów, po czym podłącz
jonizator do prądu. Proces oczyszczania został
zakończony.

5. Zatkaj odpływ wody odpadowej – biały wężyk (korek
jest załączony do filtra oczyszczającego)

12. W trakcie używania jonizatora, mogą pojawić się
fragmenty wapnia. W tym przypadku należy odczekać aż
z jonizatora popłynie czysta woda.
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14. Używanie Wody Jonizowanej
Używanie Alkalicznej Wody Jonizowanej
Przez

Alkaliczna woda
jonizowana

pierwsze

Dzieci

Dorośli

Poziom 1

Poziom 1

7~14dni
Uwagi

Przy
Dzieci

2~3 szklanki Poziom 1~2
dziennie

używaniu

codziennym

Dorośli

Uwagi

Poziom 2~3

Pouczenie
- Dla własnego bezpieczeństwa należy postępować zgodnie z poniższym.
■ Nie należy używać następujących typów wody
● Woda kwaśna.
● Woda spuszczona po samooczyszczaniu.
● Woda testowana odczynnikiem pH.
● Woda pobrana na samym początku wytwarzania. (Około 3 - 4 pierwszych sekund)
■ Podczas picia alkalicznej wody jonizowanej, bądź ostrożny w następujących
kwestiach.
● Nie pij alkalicznej wody jonizowanej razem z lekarstwami.
● Osoby z achlorhydrią w ogóle nie powinny pić wody.
● Nie używaj wody do hodowli rybek, takich jak złote rybki czy rybki tropikalne.
● Nie używaj jakichkolwiek aluminiowych pojemników wrażliwych na alkaliczną
wodę jonizowaną. Nie używaj jakichkolwiek miedzianych pojemników wrażliwych
na kwaśną wodę jonizowaną.
● Nie przechowuj alkalicznej wody jonizowanej przez dłuższy okres czasu.
● Osoby, które dopiero zaczęły używać wody jonizowanej powinny rozpocząć
  spożywanie małymi dawkami, o prawie neutralnym pH i stopniowo dostosowywać
  poziom pH pitej wody.
(Poziom 1 alkalicznej wody jonizowanej "ALKALINE 1" ~ 7,5 pH jest wstępnym
poziomem do picia)

■ Jak używać alkalicznej wody jonizowanej do celów ogólnych
■ Będzie korzystnie dla Twojego zdrowia, jeżeli będziesz pił wodę rano na pusty żołądek lub
  przed snem.
■ Ustaw poziom wody alkalicznej na poziomie 1-2 i staraj się pić 1-2 szklanki wody dziennie
  przez około tydzień (7~14 dni). Jeżeli nie będziesz miał żadnych problemów po okresie
wstępnym, korzystnie dla Twojego zdrowia będzie ustawić poziom wody jonizowanej
odpowiedni dla Twojego ciała.
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■ Jak używać alkalicznej wody jonizowanej do celów szczególnych
■ Podczas gotowania ryżu
Spróbuj ugotować ryż po uprzednim moczeniu go w wodzie alkalicznej przez 30~ 60 minut.
Ryż gotowany w wodzie alkalicznej będzie lśniący jak ryż kleisty, smaczny, dobry i świeży przez długi
okres czasu.
■ Kawa, czarna herbata i inne
Pomaga usunąć gorzki smak kawy oraz cierpki smak czarnej herbaty, jak i również wzbogaci mało
intensywny smak oraz niezwykły aromat czarnej herbaty. Aby zachować ujemny potencjał ORP (Redox)
zaparzaj herbatę, kawę, wodą o temperaturze 80-90 ºC. Nawet krótkie gotowanie wody zamienia ujemny
Redox na dodatni (tu przydatny czajnik z regulacją temperatury).
■ Intensywne picie alkoholu i kac
Nie odczujesz kaca, jeżeli wypijesz mocną alkaliczną wodę jonizowaną, najlepiej "ALKALINE 4" przed
snem (2-3 szklanki wody) i rano (2-3 szklanki wody) na pusty żołądek..

■ Gotowanie jajek na miękko

Jajka gotowane na miękko w alkalicznej wodzie jonizowanej przez 4-5 minut będą zawsze bardzo
smaczne i ugotują się na miękko.

■ Egzotyczne składniki potraw i ryby

Podczas gotowania pędów bambusa, pędów drzew, kolokazji jadalnej i wodorostów w wodzie
alkalicznej, cierpki i kwaśny smak zostanie zniwelowany, natomiast naturalny smak wzbogacony.
Używając wody do gotowania ryb można wyeliminować ich nieprzyjemny zapach, sprawiąjąc, że
będą smakować o wiele lepiej.

■ Alkohole, koktajle

Alkohole staną się lekkie i delikatne. W przypadku robienia koktajlów z lodem z wody alkalicznej
wzgbogacisz i polepszysz ich smak.

■ Rośliny

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

■ Warzywa, owoce

Owoce i warzywa myte w wodzie alkalicznej będą świeższe przez dłuższy okres czasu. Moczenie
warzyw i owoców w mocnej wodzie alkalicznej ("ALKALINE 5") pomaga również wyeliminować
substancje chemiczne i pestycydy.

■ Warzywa o nieprzyjemnym zapachu

Wystarczy wymoczyć je w wodzie mocnej alkalicznej "ALKALINE 5" przez około 20-30 minut, a
nieprzyjemny zapach gotowanych warzyw zostanie zredukowany, czyniąc je bardziej miękkimi i
smacznymi.

■ Mleko w proszku dla niemowląt

Po wymieszaniu z wodą alkaliczną, mleko w proszku będzie zdrowszym posiłkiem dla niemowląt.
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Używanie Kwaśnej Wody Jonizowanej
■ Kąpanie, mycie twarzy, mycie stóp

Używana do kąpieli, jonizowana woda kwaśna może być kosmetykiem dla Twojej skóry.
Kwaśna woda jest środkiem działającym ściągająco, przez co sprawia, że skóra będzie
miękka i elastyczna (Skóra jest umiarkowanie kwaśna). Kwaśna woda używana do
spłukiwania mytych włosów zneutralizuje alkaliczność mydła, co pomoże cieszyć się
lśniącymi włosami przez długi czas. Kwaśna woda może również być używana tuż po
goleniu jako środek higieniczny lub środek ściągający, zastępując tonik lub balsam do skóry.

■ Przemywanie trudno gojących się ran, problemów skórnych, stanów
zapalnych miejsc intymnych, skóry i 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 pomoże
utrzymać je świeże przez dłuższy okres czasu.

■ Woda do gotowania makaronu

Kwaśna woda używana do gotowania makaronu pozwala uzyskać bardziej kleisty i
smaczniejszy makaron (Ciemny makaron np. do spaghetti, może niezbyt dobrze gotować
się w kwaśnej wodzie jonizowanej, wtedy można użyć alkalicznej wody jonizowanej).

■ Mycie lub przetwarzanie owoców i warzyw, które zawierają antocyjaniny

Mycie i przetwarzanie brzoskwiń, winogron, truskawek, czerwonej kapusty, fasoli i szparagów wodą kwaśną powoduje,
że ich naturalne kolory nie ulegają zmianie. Przepłukanie w kwaśnej i przemycie w wodzie alkalicznej wyeliminuje
bakterie.

■ Przygotowywanie dań smażonych

Używając kwaśnej wody jonizowanej do przygotowywania dań smażonych uzyskamy jedzenie smaczne i chrupiące.

■ Gotowanie jajek na twardo

Jajka gotowane z użyciem kwaśnej wody jonizowanej będą łatwiej się obierać i o wiele lepiej smakować.

■ Czyszczenie

Używając kwaśnej wody jonizowanej do sprzątania w domu, łatwo usuniemy kurz z każdego rogu i zaułku. Ma
doskonałe właściwości rozpuszczające i dezynfekujące oraz szybko wysycha.

■ Czyszczenie szkła

Czyszcząc szkło, lustra i okulary kwaśną wodą jonizowaną łatwo usuniemy kurz i brud, ponadto 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 opalonego garnka.

Umieść czajnik z osadem lub opalony garnek w kwaśnej wodzie jonizowanej na noc, a rano będzie on zupełnie czysty.

■ Czyszczenie deski do krojenia

Używając deski do krojenia nie da się niestety uniknąć śladów od noży, w których później zalegają
nieczystości. Użyj kwaśnej wody jonizowanej by dokładnie umyć i wysterylizować deskę do krojenia.

■ Czyszczenie zastawy stołowej

Zważając na fakt, że kwaśna woda jonizowana ma również właściwości sterylizujące, można jej
używać do czyszczenia zastawy stołowej.

■ Mycie podłogi

Ścierka do podłogi, która jest ciągle mokra jest idealnym siedliskiem dla grzybów. Używając kwaśnej wody jonizowanej do
mycia ścierki do podłogi można usunąć nieprzyjemny zapach oraz cieszyć się efektem sterylizacji. To samo dotyczy ścierki do
naczyń.
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15. Pytania i Odpowiedzi
Pytania

Odpowiedzi
● Tak, urządzenie może używać wody gruntowej.

Czy można używać wody gruntowej ?

Odnośnie użytkowania systemu

● Jednak wyznaczony poziom stężenia pH może
nie zostać osiągnięty, w zależności od obszaru
oraz jakości wody. Przed instalacją systemu,
należy więc sprawdzić czy są spełnione
wymagania wody pitnej.
[Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje
skontaktuj się z punktem sprzedaży lub oddziałem
głównym.]

Jak obchodzić się z produktem w przypadku
gdy nie będzie używany przez długi okres
czasu (Więcej niż 10 dni) ?

Jaka jest dopuszczalna temperatura wody
miejskiej wpływającej do jonizatora?

● Filtry muszą zostać wyjęte z jonizatora
   i umieszczone w szczelnie zamkniętej torebce
   f oliowej, tak aby zapachy z zewnątrz nie
   p rzedostawały się do aktywnego węgla w
      filtrze. Należy je przechowywać wyłącznie w
   lodówce.
● Należy odłączyć wtyczkę elektryczną.
● W przypadku chęci wznowienia używania
systemu, filtr należy z powrotem umieścić na
swoim miejscu. Następnie uruchomić przepływ
wody na co najmniej 3 minuty przed
rozpoczęciem używania wody.

● Można wyłącznie używać wody o temperaturze
poniżej 30ºC .

Odnośnie kwaśnej wody jonizowanej

● Mała dawka, taka jak jedna szklanka nie wywoa
żadnych problemw. Jednakże nie należy pić
więcej.
Jeżeli spożyłeś znaczącą dawkę i czujesz się
niedobrze, skonsultuj się z lekarzami.

Czy picie kwaśnej wody jonizowanej jest
szkodliwe?

Jaki wpływ może mieć woda kwaśna na skórę?
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● Ludzka skóra jest lekko kwaśna, do pH 5.5. Woda
kwaśna nie tylko pomaga utrzymać kwasowość
skóry na odpowiednim poziomie, ale również
powoduje zwężenie porów skóry, co sprawia, że
jest ona bardziej elastyczna i nawilżona.

Pytania

Odpowiedzi

Czerwona lampka świeci się przy "ALKALINE 5".
Czy można użyć takiej wody do mycia lub
namaczania warzyw w celu pozbycia się ich
cierpkiego i kwaśnego smaku?

● Tak, można użyć takiej wody do mycia lub
namaczania warzyw w celu pozbycia się ich
cierpkiego i kwaśnego smaku.
● Nie używaj takiej wody do codziennego picia.

W kubku z alkaliczną wodą jonizowaną można
dostrzec białe bąbelki. Czym są te bąbelki?

● Można dostrzec bąbelki, ponieważ kiedy wytwarzane
są jony, molekuły alkalicznej wody jonizowanej są
bardzo małe, natomiast rozpuszczonego wodoru jest
aż nadto.
● Bąbelki zazwyczaj najbardziej intensywnie występują
zaraz po instalacji lub wymianie filtra. Nie powinno to
jednak wywołać problemów związanych z
używaniem urządzenia.

Odnośnie alkalicznej wody jonizowanej

W szklance z alkaliczną wodą jonizowaną
formuje się lub osadza na dnie biały osad. Czym
on jest?
* Jest to nieczęste zjawisko, które występuje podczas
oczyszczania. Jeżeli woda zawiera dużo substancji
mineralnych i dużo grup karboksylowych (CO3) mogą
stać się one bardziej aktywne dzięki elektrolizie-jonizacji.
Dostosuj poziom pH do właściwości wody.

Jak wygląda kwestia gotowania ryżu przy
użyciu alkalicznej wody jonizowanej?

● Biały osad jest generowany, ponieważ alkaliczna
        woda jonizowana zawiera dużo wapnia mineralnego
Szczególnie jeżeli grupa karboksylowa występuje w
dużych ilościach, wiąże się wtedy z wapniem,
  prowadząc do wytrącania węglanu wapnia
  (CaCO3). Pokazuje to jednak, że elektroliza na
   pewno działa.
● Po osadzeniu się białego osadu na dnie naczynia
otrzymujemy pełnowartościową wodę alkaliczną.
Po spożyciu wody należy wyczyścić pojemnik z
białego osadu.

● Ryż może być klejący w zależności od objętości
wody, rodzaju ryżu i 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".

34

16. Rozwiązywanie Problemów
Problem
Lampka nie włącza się lub
miga podczas użytkowania.

Przyczyna i Rozwiązanie
• Czy ciśnienie wody nie jest zbyt niskie?

Lampka zasilania

Przez urządzenie powinno przepływać 1,5+/-0,5L/min wody przepływ całkowity wody alkalicznej i kwaśnej
=> Dostosuj ciśnienie śrubą regulacji ciśnienia wody na
adapterze 3/4"

• Ze względu na niską jakości wody, jonizator może
Podczas używania jonizator
wyłącza się i woda przestaje
przepływać.

automatycznie się wyłączyć by uniknąć uszkodzenia.
=> Poczekaj około minuty i ponownie włącz jonizator.

• Jeżeli ciśnienie wody nagle znacząco się zmieni, jonizator to
wykryje i może się wyłączyć.
=> Wyreguluj ciśnienie wody.

Lampka jest zapalona, ale
jonizator nie odpowiada na
naciskane przyciski.

Lampki wskazujące

Po oczyszczaniu wody lub
czyszczeniu włącza się
lampka wody alkalicznej.

• Wystąpił problem w obwodzie spowodowany przeciekiem
wody.

=>Odłącz jonizator, zamknij zawór doprowadzania wody i
skontaktuj się z dystrybutorem lub oddziałem głównym.

• System automatycznie powraca do trybu wody alkalicznej w

momencie zatrzymania przepływu po trybie oczyszczania
wody lub czyszczenia.

=> Nie jest to problemem.

Żywotność filtra

Podczas próby wyboru wody
alkalicznej lub trybu
czyszczenia, lampka się
wyłącza i sterowanie
jonizatorem staje się
niemożliwe.

• Ze względu na niską jakość wody, jonizator może

Po wymianie filtra, wskaźnik
żywotności nie resetuje się do
wartości "000".

• Sprawdź czy nie jest odłączony z gniazdka.

Wskaźnik żywotności miga
przy "999".

automatycznie się wyłączyć by uniknąć uszkodzenia.

=> Urządzenie powróci do normalnego stanu po 30 minutach.
Jeżeli to nie nastąpi odłącz i podłącz ponownie wtyczkę
elektryczną.

=> Włóż wtyczkę elektryczną i naciśnik przycisk RESET.
(Patrz strona 28.)

• Czas na wymianę filtrów.

=>Wymień filtry na nowe zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi

• Przepustowość jest zbyt niska.
=>Wymień filtry.

Po roku użytkowania
wskaźnik żywotność filtra do
tej pory nie miga przy "99".

• Jeżeli dzienna przepustowość jest mniejsza niż 10 litrów,
filtry mogą być zdatne do użytku dłużej niż rok.
=> Nie jest to problemem.

Inne

• Zaleca się jednak by po roku wymieniać filtry.
• Sprawdź czy wtyczka elektryczna jest włożona do gniazdka.

Żadna lampka kontrolna się
nie zapala.

=> Podłącz jonizator do prądu.

• Jeżeli wtyczka jest podłączona, jest to usterka
urządzenia.

=> Odłącz wtyczkę elektryczną i zgłoś się do serwisu.
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Problem

Przyczyna i Rozwiązanie
• Czy węże doprowadzające wodę alkaliczną i kwaśną

wodę do kranu jonizatora są zgięte lub przygniecione?

Woda dziwnie smakuje lub
dziwnie pachnie.

=> Ułóż je prawidłowo.

• Filtry uległy zużyciu..
=> Wymień filtry.

- Jeżeli zanieczyszczenie doprowadzanej wody jest
większe niż standardowej wody pitnej, filtry mogą bardzo
szybko ulegać zużyciu.

• Czy ciśnienie wody jest zbyt niskie?

=> Prawdiłowo nastaw zawór regulacji ciśnienia wody na
adapterze.

Woda jonizowana wypływa
bardzo wolno lub nie wypływa
wcale.

• Czy miała miejsce awaria zasilania lub brak wody?

=> Poczekaj aż zasilanie lub woda zostaną przywrócone.

• Czy filtr ochronny zaworu elektromagnetycznego jest
zapchany?

=> Skonsultuj się z dystrybutorem lub oddziałem głównym.

• Sprawdź czy któryś z filtrów nie został zapchany z
powodu znacznych zanieszczyszczeń. (Wymień filtry.)

• Możliwe jest wystąpienie ciepłej wody jonizowanej, ze
względu na temp. pomieszczenia.

Inne

Woda jonizowana jest ciepła

=> Nie jest to problemem. Spuść trochę wody aż woda
stanie się chłodna.

- Jeżeli po dłuższym czasie spuszczania, woda nadal
będzie ciepła, skontatkuj się z serwisem.

• Jest to spowodowane zastosowaniem w jonizatorze
źródłowej metody wstrzymania. Woda która skapuje to
pozostałości z instalacji hydraulicznej jonizatora.

Po wyłączeniu jonizatora
woda nadal skapuje z wylotu
kranów.

W instalacji hydraulicznej
jonizatora występuje
kondensacja powodująca
kapanie.

Woda jonizowana dziwnie
pachnie nawet po wymianie
filtra.

Jonizator nieprzerwanie
wygrywa melodię, kiedy
znajduje się w trybie
czyszczenia.

=> Nie jest to problemem.

• Proces czyszczenia jest w toku.
=> Nie jest to problemem.

- Jeżeli woda nie przestaje skapywać, może być to
spowodowane obcą substancją zatykającą zawór
elektromagnetyczny. Skonsultuj się z dystrybutorem lub
oddziałem głównym.

• Zdarza się to w bardzo wilgotnych warunkach lub jeżeli

jest duża różnica pomiędzy temperaturą pomieszczenia,
a temperaturą doprowadzanej wody.
=> Unikaj wilgotnych miejsc. Użyj materiału izolacyjnego
aby skorygować różnicę.

• Może być to wywołane zanieczyszczeniami w wodzie źródłowej.
=> Skonsultuj się z dystrybutorem lub oddziałem głównym.

• Urządzenie jest tak zaprojektowane, aby nieustannie
wygrywać melodię.

=> Nie jest to problemem.

- Melodia przy automatycznym czyszczeniu trwa 30
sekund i nie przestaje dopóki czyszczenie jest w toku.

36

■ Specyfikacja Produktu

Produkt

Jonizator wody

Model

BTM-105D

Klasa i typ ochrony

Klasa 2, urządzenie typu B

Zasilanie znamionowe

220V 230V 240V 120V/ 50Hz 60Hz

Zużycie mocy

150 VA

Zasilanie wody

Woda wodociągowa

Korpus

Wymiary

320 (S) x 340 (W) x 140 (G) mm

Waga

6,5 kg

Ciśnienie wody

70 ~500 kPa

Temp. robocza

5 ~ 30oC

Zabezpieczenia

Wbudowane 2 sensory temperatury (automatyczna praca)

Elektroliza

Metoda

Elektroliza ciągła

Wydajność

Standardowa: 1,5 l/min. ± 0,5 l/
Maks. 3,3 l min.
Alkaliczne/ Kwaśne: 4 kroki/ 1 krok

Kroki
Czyszczenie

Z alkaliczną i kwaśną
jonizowaną wodą

Wymiana

Wkład filtra (2 rodzaje)

Żywotność

1: 3000 l (ok. 10 mies.) 2: 4000 l (ok. 13 mies.)

Sygnalizacja

Tak

Materiał
Przeznaczanie

Włóknina, granulowany aktywny węgiel,
Osady (filtr) i filtr z membraną UF
Produkcja pitnej alkalicznej wody jonizowanej

Nr producenta

KFDA Nr 889

Licencja

Nr 05-872

Filtr

Elektrody

Auto-czyszczenie (czas: ok. 39 sek. spuszczanie: ok. 0,2 l i
manualne czyszczenie
Elektrody platynowo-tytanowe, 7 płyt
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Jeśli 10 l
dziennie

■ Wytyczne Dotyczące Serwisu w Przypadku Awarii

Serwis

Typ awarii
Jeżeli naprawa jest konieczna w ciągu
pierwszego miesiąca od zakupu, z
powodu defektu produkcyjnego.
Jeżeli wymieniony produkt wymaga
kolejnej poważnej naprawy w ciągu
miesiąca od wymiany.
Jeżeli defekt występuje po raz
Defekt lub
pierwszy
usterka w
Naprawialny
Jeżeli ten sam defekt występuje
działaniu i
ponownie po naprawie (więcej
funkcjonalności,
niż cztery razy).
która wyniknęła
podczas
Nienaprawialny
normalnego
użytkowania Jeżeli naprawa jest niemożliwa z powodu braku

W trakcie gwarancji

Po gwarancji

Wymiana

Serwis płatny

Wymiana

Serwis płatny

Serwis darmowy

Serwis płatny

Wymiana

Wymiana po
odjęciu wartości

Wymiana

Wymiana

Serwis darmowy

Serwis darmowy

Serwis płatny

Serwis płatny

części (Firma powinna trzymać części przez 5 lat)
Jeżeli produkt przekazany do naprawy
został zgubiony przez naszą firmę.
Uszkodzenie w trakcie transportu

Defekt lub usterka
wynikające z
zaniedbania lub
błędu klienta

Naprawialne

Wymiana po dodaniu
Osobne kryteria
kosztów naprawy

Nienaprawialne

► Usterka, która jest efektem działania siły wyższej (pożar,
trzęsienie ziemi, huragan, powódź, osadzanie soli, gaz)
► Zwykłe zużycie materiałów eksploatacyjnych
► Problem spowodowany nieużywaniem przez klienta
wyznaczonych materiałów eksploatacyjnych lub
elementów opcjonalnych
► Jakikolwiek inny problem wynikający z przyczyn
zewnętrznych.
► Problem wynikający z serwisowania produktu przez
nieautoryzowaną osobę.
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Serwis płatny

Serwis płatny

KARTA GWARANCYJNA
Niniejszy produkt został poddany kontroli pod kątem zgodności przeprowadzanej przez personel
techniczny producenta oraz upoważnione instytucje. Produkt został wykonany na mocy pozwolenia
nr 889 wydanego przez Administrację Żywności i Leków w Korei (KFDA). W przypadku usterki lub
nieprawidłowości użytkownik winien zgłosić się z niniejszą Kartą gwarancyjną do sprzedawcy,
dystrybutora lub oddziału producenta w celu wykonania naprawy na mocy przysługującej
gwarancji.
__________________________________________________________________________

Gwarancja
__________________________________________________________________________
1. Niniejszy produkt jest objęty letnią gwarancją.
2. Okres obowiązywania gwarancji liczony jest od dnia zakupu. Datę zakupu powinna być
wpisana w niniejszej karcie gwarancyjnej.
(Bezpłatny serwis jest zapewniany, wyłącznie gdy potwierdzona została data zakupu)
3. Niniejsza gwarancja nie jest odnawialna.
4. Odpowiedzialność
Producent zapewnia obsługę w ramach gwarancji w przypadku bankructwa lub zakończenia
działalności przez sprzedawcę.
5. Użytkownik ponosi pełne koszty napraw nieobjętych gwarancją takich jak:
A. Usterki, które wystąpiły po upływie okresu gwarancyjnego.
B. Usterki lub nieprawidłowości powstałych na skutek działania siły wyższej.
C. Usterki lub nieprawidłowości powstałych z winy użytkownika oraz na skutek
nieprzestrzegania wytycznych w niniejszej instrukcji.
D. Usterki lub nieprawidłowości powstałych na skutek uderzenie lub demontażu.
E. Normalne zużycia materiałów eksploatacyjnych.
F. Usterki lub nieprawidłowości w przypadku braku Karty Gwarancyjnej.

Data zakupu:
Produkt
Klient
Adres
Sprzedawca

(Dzień)
Model
Nr seryjny

(Miesiąc)
BTM – 105D

(Rok)

Tel:
Oddział

Dystrybutor

Tel:

Serwis gwarancyjny
Aby uzyskać pomoc techniczną w ramach gwarancji należy skontaktować się ze sprzedawcą lub
autoryzowanym punktem serwisowym i okazać niniejszą Kartę gwarancyjną wraz z wpisaną datą
zakupu.

Zgłoszenie do serwisu
W celu naprawy urządzenia skontaktuj sie z serwisem mailowo lub telefonicznie
serwis@grekos.com.pl tel. 516 17 07 18 Adres serwisu: GREKOS ul. Gaikowa 41A
43-220 Bojszowy
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Selected as KGMP CE-European Quality
competent company
Certificate

Producent:
Biontech Co.,Ltd.
689-21 Geumjeong-dong, Kunpo-city,
Gyeonggi-do South, Korea
Tel: 82-31-459-3853-7
FAX: 82-31-429-3859
E-mail: btm@bion-tech.co.kr
www.bion-tech.com (Korean)
www.biontech.biz (International)
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�
Korean lntellectual
Property office

.

�

U.S. and Canada
N RTL Certificate

JONIZATOR WODY

Najbardziej zaawansowany system oczyszczania i jonizacji wody.

Dystrybutor główny i serwis w
Polsce:
GREKOS Grzegorz Kostka
Ul. Gaikowa 41A
43-220 Bojszowy
E-mail. info@biontech24.pl
www.biontech24.pl

Bion-tech

