JONIZATOR WODY

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Model : BTM-3000
Naczyniowy jonizator wody Typ zalewowy

Dedykowana linia jonizatorów do bieżącej wody miejskiej

Bion-tech

Instrukcja obsługi zawiera Kartę Gwarancyjną
Przed przystąpieniem do użytkowania, wymagane jest uważne przeczytanie niniejszej instrukcji
      w celu prawidłowej instalacji i użytkowania jonizatora wody.
Instrukcję należy przechowywać 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.

Szanowny Kliencie,
Dziękujemy za zakup naszego produktu. Niniejsza instrukcja obsługi zawiera zbiór najistotniejszych
oraz użytecznych informacji dotyczących obsługi jonizatora wody BTM-3000.
Przed przystąpieniem do pracy z urządzeniem, należy uważnie przeczytać całą instrukcję
oraz zapoznać się ze wszystkimi podanymi w instrukcji zaleceniami dotyczącymi użytkowania.
* W instrukcji występują dwa typy oznaczeń ryzyka , "

Ostrzeżenie" oraz "

Szczególnie, należy zwracać uwagę na oznaczenia "

Pouczenie".

Ostrzeżenie", które sygnalizują,

że w przypadku zaniedbania skutkiem może być nawet uraz ze skutkiem śmiertelnym.
Jednakże, również oznaczenia "

Pouczenie" sygnalizują ryzyko poważnego urazu ciała.

Dlatego też, proszę postępować zgodnie z tymi instrukcjami dla własnego bezpieczeństwa.
* Po przeczytaniu niniejszej instrukcji obsługi, należy przechowywać ją w miejscu dostępnym dla
wszystkich potencjalnych użytkowników urządzenia.

Należy uważnie przeczytać
znaczenia poniższych
symboli.

● Objaśnienie poszczególnych symboli
Symbol

Ogólne

Ostrzeżenie

Ogólne

[ Stopień zagrożenia ]
W przypadku zlekceważenia
danego ostrzeżenia i
niewłaściwego użycia produktu,
zachodzi ryzyko poważnego
urazu lub urazu ze skutkiem
śmiertelnym.

Znaczenie

	
	

Ogólne pouczenia i ostrzeżenia.
Ogólne zakazy.

	
Ogólne

Unikać źródeł
ognia

Pouczenie

Zakaz
		
Demontażu

[ Stopień zagrożenia ]
W przypadku zlekceważnia
danego pouczenia i
niewłaściwego użycia produktu,
zachodzi ryzyko poważnego
urazu ciała lub wywołania szkód
materialnych.
●

Klasyfikacja

Odłączenie od
Prądu

Ogólne nakazy.
W specyficznych
warunkach zachodzi ryzyko
pożaru.
W przypadku demontażu istnieje
ryzyko porażenia prądem.
Wyłączyć urządzenie w podczas
burzy, oraz w przypadku gdy
nie działa ono prawidłowo.

Dyrektywa WEEE
Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że
po upływie okresu użytkowania, produktu 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.
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Spis treści
• 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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Przed Użyciem
Niniejszy produkt jest naczyniowym jonizatorem wody który wytwarza wodę alkaliczną do picia, oraz
zakwaszaną wodę zawierającą nadtlenkowe rodniki o znakomitych właściwościach sterylizujących i
bakteriobójczych.

Ostrzeżenia - Proszę uważnie przestrzegać poniższych instrukcji aby uniknąć
zagrożeń dla zdrowia i życia.
● Nie należy podłączać urządzenia do nieodpowiedniego napięcia. W przeciwnym razie,

zachodzi ryzyko wywołania pożaru lub porażenia prądem.
● Nie należy używać bezpiecznika innego niż wyznaczono. W przeciwnym razie zachodzi

ryzyko uszkodzenia urządzenia lub wypadku.
●  W przypadku problemów skórnych po użyciu kwaśnej nadtlenkowej wody, należy

zaprzestać jej użycia.
●  Nie modyfikuj, nie demontuj, ani nie naprawiaj urządzenia samodzielnie. Może to być

powodem pożaru lub porażenia prądem.

● Nie ponosimy odpowiedzialności
za wypadki, których przyczyną są błędy użytkownika

Pouczenia

- Instrukcje ostrzegawcze dotyczące użytkowania

● Nie odłączaj/podłączaj urządzenia mokrymi rękoma oraz nie obsługuj przycisku ON/OFF

mokrymi rękoma. W przeciwnym razie zachodzi ryzyko porażenia prądem.

● Nie spryskuj urządzenia wodą, w przeciwnym razie zachodzi ryzyko porażenia prądem.
● Uważaj, aby nie upuścić urządzenia oraz nie narażać go na silne wstrząsy i wibracje.
● Nie poddawaj ciepłej wody procesowi jonizacji. (powyżej 30°C).

Może to skutkować usterką lub zniekształceniem jonizatora.
● Nie należy myć komory elektrolitycznej, elektrod, membrany (separator) oraz uszczelki

detergentem. Skutkiem może być specyficzny zapach wody jonizowanej lub urządzenie
może nieprawidłowo wytwarzać wodę jonizowaną.
● Nie poddawaj procesowi jonizacji wody użytkowej niskiej jakości. Może to być szkodliwe

dla części głównej oraz całego urządzenia.
● Nie należy stosować wody jonizowanej przy hodowli rybek. Rybki mogą zdechnąć ze
względu na nagłą zmianę środowiskową.

● Nie należy używać miedzianych lub aluminiowych pojemników do przechowywania wody

alkalicznej. Pojemniki tego typu mogą ulec uszkodzeniu.
● Jeżeli wyloty ulegną zanieczyszczeniu, należy je wyczyścić uprzednio odłączając wtyczkę

elektryczną z gniazdka. Duża ilość pyłu może skutkować pożarem.
● Jeżeli przewód elektryczny ulegnie uszkodzeniu, musi zostać wymieniony

przez producenta, dystrybutora lub inną upoważnioną osobę.
● Odłączając oraz podłączając urządzenie, wtyczkę należy trzymać ręką za jej korpus.

Ciągnięcie za kabel elektryczny może skutkować uszkodzeniem kabla, pożarem lub
porażeniem prądem.

4

● Lista Części
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● Zastosowanie Poszczególnych Części
1. Osłona - pokrywa
2. Wtyk Połączeniowy
Podłączony do Gniazda (11), dostarcza zasilanie do elektrod.
3. Elektroda
Elektroda anodowa ściąga jony + do kwaśnej wody jonizowanej.
4. Elektroda
Elektroda katodowa ściąga jony - do alkalicznej wody jonizowanej.
5. Uszczelka Membrany
Zainstalowana przy membranie, zapobiega wymieszaniu alkalicznej wody jonizowanej z kwaśną
wodą jonizowaną.
6. Membrana
Wyłącznie jony - oraz + są zdolne przedostać się przez mebranę, dzięki czemu woda może zostać
podzielona na alkaliczną wodę jonizowaną i kwaśną wodę jonizowaną.
7. Poziom Wody
Wskazuje maksymalny poziom wody.
8. Wycięcie Mocujące Membrany
Wycięcie na którym membrana jest mocowana wewnątrz jonizatora.
9. Uchwyt
Służy do przenoszenia jonizatora.
10. Komora Elektrolityczna (jonizująca)
Miejsce w którym alkaliczna woda jonizowana oraz kwaśna woda jonizowana są wytwarzane i
przechowywane.
(Pojemność zbiornika wody : Zbiornik wody kwaśnej 2 L, zbiornik wody alkalicznej 2 L)

11. Gniazdo
Połączone z Wtykiem Połączeniowym (2) na Osłonie dostarcza zasilanie.
12. Część Główna (pokrywa)
13. Zawór Kurkowy
Miejsce w którym można pobierać alkaliczną oraz kwaśną wodę jonizowaną. (Po zwolnieniu
zaworu pojemnik zostanie napełniony wodą jonizowaną. Po opuszczeniu (zamknięci
(zamknięciu) zaworu napełnianie
zostanie przerwane. Jeżeli chcemy pobierać wodę w sposób ciągły, należy przełączyć zawór w
pozycję blokady, a woda jonizowana będzie wypływać bez przerwy.
14. Bezpiecznik (220V/3A)
Zabopiega przepięciu w osłonie oraz ochrania obwód.
15. Kabel Elektryczny
16. Podstawka do Pojemnika na Wodę
Miejsce w którym należy umieścić pojemnik przy pobieraniu wody jonizowanej.
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17. Panel Sterowania

1

2

3
5

4
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■ Opis elementów panelu sterowania
1 Wskaźnik nastawionego czasu
2 Przyciski nastawiania czasu, wydłużanie/skracanie czasu pracy
3 Diody wskazujące stan działania urządzenia
4 Przycisk ION (jonizacja wody)
5 Przycisk ON/OFF
6 Przycisk STOP (wstrzymanie pracy urządzenia)
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Montaż oraz Instalacja
Ostrzeżenie - podążaj według poniższych instrukcji dla własnego bezpieczeństwa.
● Nie zwijaj nadmiernie, nie ciągnij oraz nie wykręcaj kabla elektrycznego.
Nie wymieniaj, nie przecinaj oraz nie kładź ciężkich przedmiotów na kabel elektryczny.
W razie uszkodzenia kabla elektrycznego, zachodzi ryzyko pożaru lub porażenia
  prądem.

● Nie podłączaj zbyt wielu wtyczek do gniazdka, gdyż może to wywołać pożar.
● Nie używaj uszkodzonego kabla lub wtyczki elektrycznej, w przeciwnym razie
zachodzi ryzyko porażenia prądem lub pożaru.

● Nie należy naprawiać kabla elektrycznego przy pomocy zszywacza, w przeciwnym razie
zachodzi ryzyko porażenia prądem lub pożaru.

● Jak zamontować część główną (korpus)
1. Umyj komorę elektrolityczną, membranę i uszczelkę
membrany ciepłą wodą przed złożeniem elementów części
głównej
.
● Membrana jest wykonana z PE (polietylenu), a komora
elektrolityczna z żywicy ABS

● Nie należy poddawać procesowi elektrolizy wrzącej wody
oraz nie należy przemywać powyższych elementów we
wrzącej wodzie. W przeciwnym razie elementy mogę ulec
zniekształceniu



.

2. Eletrody tytanowe powleczone są platyną
● Przy myciu elektrod, uważaj aby wtyk połączeniowy nie
miał kontaktu z wodą.
● Do mycia elektrod używaj ciepłej wody z octem lub kwaskiem
cytrynowym.

3. Umieść membranę oraz uszczelkę membrany w komorze
elektrolitycznej.
● Załóż uszczelkę na membranę i umieść połączone komponenty
w wycięciu mocującym, w komorze elektrolitycznej.
W przypadku gdy membrana lub uszczelka nie zostanie
dokładnie dopasowana, woda z dwóch stron membrany będzie
się mieszać. Fabrycznie nowe produkty posiadają standardowo
przymocowaną membranę.
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4. Sposób montażu membrany.
■ Umieszczanie membrany w jonizatorze
1. Używaj wyłącznie oryginalnej
membrany Biontech.
● Upewnij się, że uszczelka membrany
dokładnie przylega do membrany.

2. Dociskaj mębranę równo dwoma rękoma, aż do
momentu zetknięcia jej dolnej częsci z dnem komory jonizującej.

3. Sprawdź czy membrana dokładnie przylega do
dna komory jonizującej.

● Dla łatwiejszego umieszczenia membrany w
zbiorniku wody, można lekko namoczyć
uszczelkę membrany.

■ Wyjmowanie membrany
1. Złap górną część membrany obydwoma
rękoma.

2. Wysuń membranę w sposób przedstawiony na
rysunku obok.

3. Jeżeli zwolniła się wystarczająca ilość miejsca
od spodu, chwyć jedną ręką za zbiornik wody, a
drugą pociągnij za membranę od dołu.
● Po przemyciu membrany należy pozwolić jej
wyschnąć w naturalny sposób.
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● Instalacja Urządzenia
Urządzenie należy zainstalować na
płaskiej, stabilnej powierzchni.
● Niniejsze urządzenie posiada przełącznik

bezpieczeństwa, który automatycznie
odłącza zasilanie, w przypadku gdy
nachylenie urządzenia wynosi więcej
niż 10°.

Bezpiecznik

Przełącznik bezpieczeństwa

Pouczenie
● Nie instaluj urządzenia na niestabilnym lub pochyłym podłożu.

Skutkiem zaniedbania powyższego może być uraz ciała operatora
				
górnej urządzenia.
● Nie umieszczaj jakichkolwiek przedmiotów na pokrywie
Może to wywołać problemy z urządzeniem lub spowodować wypadek.

● Urządzenie powinno znajdować się w miejscu niedostępnym dla dzieci.
● W przypadku, gdy urządzenie wpadnie do wody.

(1) Odłącz wtyczkę elektryczną z gniazdka.
(2) Wymontuj osłonę z urządzenia.
(3) Skonsultuj się ze swoim sprzedawcą lub naszym serwisem w celu przeglądu
technicznego

* Nie należy instalować urządzenia w miejscach wymienionych poniżej.
● W poieszczeniach gdzie panuje wysoka temperatura (powyżej 60°C).
● W miejscach narażonych na bezpośrednie światło słoneczne.
● W miejscach wilgotnych i zanieczyszczonych.
● W pobliżu instalacji do poboru wody i w pomieszczeniach gdzie znajdują się takie instalacje.

* Przy użytkowaniu jonizatora, należy używać wyłącznie wody pitne j, spełniającej standardy WHO.
Nie należy używać typów wody wymienionych poniżej, w przeciwnym razie zachodzi ryzyko
wystąpienia problemów ze zdrowiem lub problemów z urządzeniem.
● woda zanieczyszczona

woda destylowana

● woda twarda

● woda słona

woda osmotycza
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● woda z drobinkami rdzy (rudek żelaza)

Stosowanie Wody Jonizowanej
■ Cztery typy wytwarzanej wody.
Niniejszy produkt Bion-Tech wytwarza wodę nadtlenkową (mocno utlenioną), która zabija wirusy i
bakterie oraz silną wodę alkaliczną, która ma bardzo dobre właściwości myjące, podobne do
detergentu (wystarczy dodać niewielką ilość soli). Wytwarza także bardzo zdrową wodę alkaliczną,
która wzmacnia system immunologiczny oraz wodę lekko kwaśną doskonałą do pielęgnacji skóry
(bez dodatku soli). Teraz możesz cieszyć się lepszym zdrowiem pijąc alkaliczną wodę jonizowaną.
Nad Nadtlenkowa woda jonizowana (utleniona)
Dodatki
Czas wytwarzania

SÓL

BEZ DODATKÓW

Około 30min

Około 20min

Właściwość

Woda Nadtlenkowa

Woda silnie Alkaliczna

Pojemność

2L

2L

2L

2L

Około 2.5

Około 11.5

Około 5.5

Około 9.5

Nieodpowiednia

Nieodpowiednia

Nieodpowiednia

Odpowiednia

Sterylizacja i

Neutralizacja
Lubrykacja
Odtlenianie
Czyszczenie

Pielęgnacja Skóry
(Środek działający
ściągająco)

Picie, Gotowanie

pH
Picie
Zastosowanie

Odświeżanie

●
●

Zwykła woda jonizowana

●

 ożna wytworzyć po 2L mocnej wody
M
alkalicznej oraz wody kwaśnej, używając
zwykłej wody z dodatkiem 2.0g soli.

Woda Lekko Kwaśna Woda Lekko Alkaliczna

 ożna wytworzyć po 2L regularnej wody
M
alkalicznej oraz wody kwaśnej, używający
wyłącznie zwykłej wody.

Poziom pH alkalicznej oraz kwaśnej wody jonizowanej może nieznacznie różnić się od zakresu
przedstawionego w tabeli pH, w zależność od miejsca użytkowania i jakości wody.

■ Jak używać wodę nadtlenkową (mocno utlenioną)
[1] Woda nadtlenkowa - kwaśna

Wlej wodę do obydwu zbiorników i wmieszaj jedną łyżeczkę soli.
Ilość wytworzonej wody = około 2L pH2.5
Woda kwaśna jest wytwarzana w lewej części komory elektrolitycznej.
Woda ta nie nadaje się do picia, ale ma doskonałe właścwości steryzlizujące, zabija wirusy i bakterie.

● Właściwości sterylizujące wody nadtlenkowej
Bakteria

Jednostki

Napływ

Woda Nadtlenkowa

Heksamina Sol.

Etanol

Staphy lococcus aureus

CFU/ml

0

0

0

E.coli

CFU/ml

1.5 · 103
1.3 · 103

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40

90

Shigella

CFU/ml

Salmonella
Streptococcus
Pneumophylla
Pseudomonas spp.

CFU/ml

1.3 · 103
1.2 · 103

CFU/ml

1.2 · 103

CFU/ml

1.6 · 103

● Heksamina i Etanol : Próbki analityczne po upływie 30s. Aplikować zgodnie z instrukcją producenta.
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[2] Woda konserwacyjna- silnie

NOTA

alkaliczna
Ilość wytworzonej wody : około 2L pH11.5
Jest wytwarzana w prawej części komory
elektrolitycznej.
Jest używana do neutralizowania wody

Nagrzewanie się urządzenia podczas wytwarzania wody
nadtlenkowej jest normalnym procesem.
Nie mniej jednak, ciągłe produkowanie wody
nadtlenkowej musi się odbywać z zachowaniem 30 min.
przerw.

nadtlenkowej i rozpuszczania białka.

■ Wytwarzanie i stosowanie wody alkalicznej
[1] Woda alkaliczna do picia

Należy wytwarzać ją bez dodawania soli.
Ilość wytwarzanej wody : około 2L pH9.2 (mniej więcej)
Jest wytwarzana w prawej części komory elektrolitycznej.
Odpowiedni poziom pH wody do picia wynosi 9.2 ~ 9.6.

* Skład chemiczny minerałów w wodzie
Element

Jednostka

Woda użytkowa

Woda alkaliczna

Woda kwaśna

Wapń

mg/L

18

27

9.3

Magnez

mg/L

4.0

4.8

2.0

Sód

mg/L

6.9

11

3.5

Potas

mg/L

1.8

3.4

0.83

» Próbka testowa poddana analizie po 30 minutach działania jonizatora.

Pouczenie
● W fazie początkowej, rozpocznij picie od wody o naturalnym PH, następnie stopniowo podnoś

jego poziom w zależności od tego jak Twój organizm będzie reagował na mocną wodę alkaliczną.
● Zalecane dzienne spożycie wynosi 200 ml wody alkalicznej na każde 10 kg wagi ciała.
● Zalecane dzienne spożycie dla osoby dorosłej, ważącej więcej niż 50kg, wynosi 1 litr
wody alkalicznej.
● W przypadku przygotowywania mleka dla dziecka, zalecaną dawką wody jest 1/4 ilości mleka w
proszku wykorzystywanego do przygotowania napoju..
● Wodę alkaliczną należy wypić w ciągu 2 dni od wytworzenia oraz przechowywać w
szczelnie zamkniętym pojemniku, w lodówce.


● Nie należy pić poniższych typów wody.

- Woda kwaśna.
- Woda z odczynnikiem pH.
- Woda o współczyniku pH > 11.
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[2] Regularna woda kwaśna (lekko kwaśna)
Ilość wytwarzanej wody : około 2L pH5.7
Jest wytwarzana po lewej stronie komory elektrolitycznej.
Woda nie nadaje się do spożycia.
Można używać do pielegnacji skóry, jako środka działającego ściągająco.

Wytwarzanie Wody Jonizowanej
■ Wytwarzanie
Wytwarzanie wody nadtlenkowej oraz wody alkalicznej różni się w aspekcie procesu produkcji.

Jak wytwarzać wodę nadtlenkową
(mocno utlenioną)
1. Doprowadzenie wody

Jak wytwarzać wodę alkaliczną do picia
1. Doprowadzenie wody

● Przymocuj membranę w komorze elektrolitycznej,
a następnie nalej wody do oznaczonego poziomu.

● Identycznie jak po lewej stronie.

Poziom Wody

2. Pozycja Zaworu Kurkowego
● Sprawdź czy zawór kurkowy jest w pozycji
blokady.

2. Pozycja Zaworu Kurkowego
● Identycznie jak po lewej stronie.

● Jeżeli jest zablokowany, zwolnij zawór kurkowy
* Jeżeli zawór jest zablokowany, nie należy uruchamiać
urządzenia.

<< Naciśnij
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Jak wytwarzać wodę nadtlenkową
(mocno utlenioną)

Jak wytwarzać wodę alkaliczną do picia

3. Dodawanie soli (sól 99 procent)

3. Do wody alkalicznej nie dodaje się
żadnych dodatkowych substancji.

● Do każdego z pojemników wody wsyp jedną
łyżeczkę soli i upewnij się, że została całowicie
rozpuszczona.

4. Nakładanie osłony
● Przymocuj osłonę na części głównej, w taki
sposób, aby wtyk połączeniowy prawidłowo
przylegał do gniazda.

5. Zasilanie
● P
 odłącz kabel elektryczny do gniazdka i włącz
przycisk ON/OFF.
Powinna zapalić się czerwona lampka kontrolna.

6. Wybór czasu jonizacji

6. Wybór czasu jonizacji

● Nastaw czas na 30 minut.
● Nastaw czas na 20 minut.
>> Naciśnij przycisk ION. (Powinna zapalić się zielona
>> Naciśnij przycisk ION. (Powinna zapalić się zielona
lampka kontrolna.)
lampka kontrolna.)

7. Zakończenie jonizacji
● Po zakończeniu procesu jonizacji, urządzenie wyda sygnał dźwiękowy trwający 20 sekund.

NOTA
● Przed pierwszym użyciem produktu, należy sobie zdawać sprawę, że mikroporowata warstwa membran
wymiany jonów jest wysuszona. Z tego powodu, podczas pierwszej operacji, jony mogą nie przepływać
przez membrany tak łatwo jak powinny. Jeżeli chcesz przetestować wydajność produktu, do testów
należy użyć wody wytworzonej dopiero podczas kolejnych procesów jonizacji.
● Zalecamy również pobranie próbki dopiero po kilkukrotnym wymieszaniu wody jonizowanej w zbiorniku,
ponieważ stężenie jonów może być rozłożone nierównomiernie.
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■ Testowanie
Test wody przy pomocy wskaźnika współczynnika pH pozwala na odróżnienie wody zawiejającej rodniki
nadtlenkowe od wody alkalicznej do picia.

Woda nadtlenkowa (mocno utleniona)

Woda alkaliczna do picia

● Stężenie wytworzonej wody może różnić się, w

● Stężenie wytworzonej wody może różnić się, w

zależności od jakości zastosowanej wody, ilości , jej

zależności od jakości zastosowanej wody, ilości jej

temperatury, ilości dodanej soli itd.

temperatury itd.
● Odlej 50 ml wody.

Zaaplikuj 3 krople odczynnika i porównaj z
listkiem pH.
● Przetestuj dodatkowym odczynnikiem i jeżeli

kolor będzie jasno fioletowy lub burgundowy,
woda jest odpowiednia do picia.
● Z powodu dodawania soli przy produkowaniu wody nadtlenkowej, wywtorzy się również chlor ( Cl 2 )
● Woda nadtlenkowa zmienia kolor na czerwony przy testowaniu odczynnkiem pH, ale może również

pokazać żółty kolor, ze wględu na fakt, że zawiera chlor.

NOTA
Poziom pH waha się w zakresie od 0-14. Okresla on, czy odczyn wody jest kwasow czy zasadowy.
Współczynik pH równy 7 uznaje się na neutralny. Wartości poniżej 7 wskazują na odczyn kwasowy,
natomiast powyżej 7 - na odczyn zasadowy.

● Przechowywanie wody jonizowanej
1.Umieść załączony plastikowy pojemnik na podstawce i pobierz alkaliczną wodę jonizowaną
zwalniając zawór kurkowy. Możesz ustawić ciągłe pobieranie, ustawiając zawór w pozycji blokady.
2.Przed użyciem, umyj plastikowy pojemnik ciepłą wodą.
3.Jeżeli planujesz przechowywać wodę jonizowaną, należy to zrobić w ciemnym i chłodnym
miejscu, takim jak lodówka, najlepiej w zamkniętej szklanej butelce.
Użyj wody tak szybko jak to tylko możliwe.
Użyj wody alkalicznej w ciągu 2-3 dni, wody kwaśnej w ciągu 3-4 tygodni.

Pouczenie
●

Po wytworzeniu wody nadtlenkowej (kwaśnej), należy wylać wodę z komory, a następnie
dokładnią ją osuszyć. Pozwoli to zapobiec uszkodzeniu uszczelki.
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● Określanie czasu pracy
Niniejsze urządzenie jest zaprojektowane do wytwarzania wody alkalicznej do picia i regularnej wody
kwaśnej w 20 minutowym procesie oraz przy dodatniu soli do wytwarzania wody nadtlenkowej i
mocnej wody alkalicznej w 30 minutowym procesie. Jednakże, należy określić czas nastawienia
poprzez wykonanie testu pH za pomocą odczynnika, ponieważ wartość pH wody źródłowej różni się w
zależności od regionu i jakości wody użytkowej.

● Środki ostrożności dotyczące obsługi membrany
1. Membrana posiada wiele niewidocznych otworów, które będę stawały się coraz węższe i stopniowo
będą się blokowały wraz z użytkowaniem produktu.
2. W przypadku całkowitej blokady, woda nie będzie mogła być jonizowana, ponieważ przepływ prądu
nie będzie możliwy.
● Membranę oraz uszczelkę należy wymieniać co 800~1200 godzinach pracy urządzenia..

● Nieużywanie urządzenia przez dłuższy okres
czasu
● Jeżeli nie używasz urządzenia przez dłuższy okres czasu, dobrze wysusz membranę i trzymaj
urządzenie w suchym miejscu.
● Szczególnie w okresie letnim, jeżeli jonizator nie jest używany przez okres czasu dłuższy niż 3 dni, należy
zadbać o to aby utrzymywać komorę elektrolityczną całkowicie suchą.					
● W przypadku wznowienia użytkowania, postępuj zgodnie z instrukcją obsługi.

Konserwacja Urządzenia
● Czyszczenie elektrod
1. Powłoka zbiornika wody kwaśnej jest sanitarna. Platyna na elektrodzie chroni ją przed uszkodzeniem.
Wymiana elektrod nie jest wymagana, zaleca się jednak jej regularne czyszczenie.
2. Platynowa powłoka elektrody w komorze alkalicznej wymaga usuwania białych cząsteczek minerałów
takich jak wapń, które przylegają do niej.

● Nie pozostawiaj wody jonizowanej zbyt długo w komorze elektrolitycznej, ponieważ może to
wywołać problemy z urządzeniem.

● Czyszczenie komory elektrolitycznej
● Elektroda minusowa lub komora elektrolityczna w miejscu przechowywania wody alkalicznej
może się zabrudzić, w takim przypadku należy zamoczyć elektrodę minusową w wodzie
nadtlenkowej z octem, w celu usunięcia nagromadzonego osadu. Oczyścić komorę w której wytwarzano
wodę poprzez wlanie do niej wody nadtlenkowej z domieszką octu. Do mycia należy używać miękkiej gąbki.
● Komory elektrolityczne są symetryczne względem siebie. Zaleca się regularne zamienianie ich
miejscami, aby uniknąć zabrudzenia urządzenia.
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● W przypadku zabrudzeń

Niniejszy produkt nie ulega zabrudzeniu zbyt szybko, ze względu na to, że jest złożony z żywicy ABS,
w przypadku zabrudzenia, należy wyczyścić go mokrą ściereczką.. Nie należy myć jonizatora z
pomocą rozpuszczalnika lub benzyny. Może to wywołać odbarwienia, zniekształcenia lub przeciek.

● Wymiana bezpiecznika
Urządzenie nie działa w przypadku uszkodzenia bezpiecznika.
Ostrożnie zdejmij pokrywę bezpiecznika zlokalizowaną na spodzie urządzenia i wymień go na nowy.

Ostrzeżenie - Proszę przestrzegać dla własnego bezpieczeństwa
Nie używaj bezpiecznika innego niż zalecanego przez producenta.
W przeciwnym razie, może to skutkować poważnymi problemami z urządzeniem.

● Lista kontrolna
● Proszę ponownie sprawdzić poniższe kwestie.
□ Czy dokładnie przeczytałeś wszystkie instrukcje?
□ Czy użyłeś odpowiedniej wody do urządzenia?
□ Czy prawidłowo podłączyłeś urządzenie?
□ Czy sprawdziłeś odpowiednie napięcie?
□ Czy sprawdziłeś stan kabla elektrycznego?
□ Czy sprawdziłeś gniazdko elektryczne?
□ Czy zainstalowałeś urządzenie w odpowiednim miejscu?
□ Czy przeczytałeś instrukcje dotyczące picia alkalicznej wody jonizowanej?
□ Czy wiesz jak przechowywać wodę jonizowaną?
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● Rozwiązywanie problemów
Przed skontakowaniem się z nami, prosimy sprawdzić poniższe punkty.

Symptom

Przyczyna

Rozwiązanie

Odłączenie od zasilania

Podłącz do gniazdka elektrycznego.

Awaria zasilania

Sprawdź czy inne urządzenia też nie działają.

Przepalony bezpiecznik

Wymień bezpiecznik na nowy.

Przełącznik bezpieczeństwa

Sprawdź czy przełącznik działa prawidłowo.

Zużycie membrany

Wymień membranę na nową.

Na elektrodzie nagromadziła
się znaczna ilość wapnia.

Usuń wapń z elektrody.

Membrana jest nieodpowiednio przymocowana.

Sprawdź czy membrana jest prawidłowo
umieszczona w jonizatorze.

Zbyt krótki czas nastawienia
urządzenia

Zwiększ nastawiony czas.

Niewłaściwe zamontowana
membrana

Sprawdź czy membrana jest prawidłowo
umieszczona w jonizatorze.

Niewłaściwie zamontowana
uszczelka.

Prawidłowo przymocuj uszczelkę.

Uszczelka jest uszkodzona.

Wymień uszczelkę na nową.

Przepalony bezpiecznik.

● Dodano za dużo soli.
● Dodaj odpowiednią ilość soli.
● Wymień bezpiecznik na nowy.

Podczas wytwarzania
wody jonizowanej
zasilanie zostaje

Awaria zasilania

Sprawdź czy inne urządzenia też nie działają.

Urządzenie jest pochylone.

Umieść jonizator na płaskim podłożu.

odłączone.

Temperatura wody

Nie świeci się lampka
kontrolna

Urządzenie nie wytwarza
wody jonizowanej.

Przy napełnieniu jednej
z komór naczynia, woda
przepływa do drugiej z
nich,

przekracza 45°C.
Urządzenie jest przegrzane z Dodano za dużo soli.
Umieść odpowiednią ilość soli.
powodu zbyt dużej ilości
elektrolitów w wodzie.
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Specyfikacja produktu
Model

BTM - 3000

Metoda

Przechowywanie

Napięcie

AC 90~240V

Prąd wejściowy

0.5A

Pobór mocy

45W(90W)
Standardowy: około 30 min.

Czas elektrolizy

Niestandarowy: około 20 min.
Woda kwaśna : 2.0 L

Pojemność

Wytwarzana
Woda

Woda alkaliczna : 2.0 L
Nadtlenkowa Min. pH 2.5
Woda Kwaśna Potencjał pola elektrycznego Redox (ORP) : powyżej + 1200mV
Woda
Alkaliczna

Maks. pH 11.5
Potencjał pola elektrycznego Redox (ORP) : powyżej - 650mV

Wymiary

290mm X 190mm X 370mm

Waga

Około 4 kg
2 Plastikowe pojemniki : 2 butelki

Akcesoria

łyżeczka pomiarowa : 1 sztuka
odczynnik pH : 1EA

Zezwolenie na produkcję

KDFA nr 889

urządzenia

Licencja produktu

Nr. 00-334
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Karta Gwarancyjna
Niniejszy produkt przeszedł testy zgodnosci jakosci przeprowadzone przez wykwalifikowany
zespół techniczny oraz organ kontrolujący jakość produktów. Jest wytwarzany na mocy
Pozwolenia Produkcyjnego Nr. 889 wystawionego przez Korea Food and Drug
Administration (KFDA). Zezwolenie reguluje sposób wytwarzania przedmiotu zarejestrowanego
pod numerem 00-334. Zezwolenie wydało Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej.
W przypadku jakiegokolwiek defektu lub usterki produktu,
zabierz niniejszą gwarancję do swojego dystrybutora, sprzedawcy detalicznego lub
naszej siedziby głównej, a my dokonamy naprawy Twojego produktu zgodnie z
warunkami niniejszej gwarancji.

Gwarancja
1. Niniejszy produkt jest objęty 2 letnim, darmowym serwisem gwarancyjnym.
2. Okres darmowego serwisu rozpoczyna się od daty zakupu. Data zakupu oraz nr produkcji
powinny zostać umieszczone na gwarancji.
(W razie braku możliwości potwierdzenia daty zakupu, darmowy serwis nie będzie dostępny.)
3. Niniejsza gwarancja nie będzie wydana ponownie. Trzymaj ją w bezpiecznym miejscu, razem z
instrukcją obsługi.
4. Opowiedzialność oraz rekompensata
Jeżeli sprzedawca detaliczny zamknie swoją działalność lub zadeklaruje bankructwo, gwarancja
produktu zostanie zapewniona przez producenta.
5. Poniżej wymieniono "wyjątkowe przypadki gwarancyjne", w razie których serwis będzie płatny:
A. Skończył się okres gwarancyjny
B. Defekt lub usterka są wynikiem działania siły wyższej.
C. Usterka wynika z nieprzestrzegania przez użytkownika zaleceń zawartych w instrukcji.
D. Defekt lub usterka są wynikiem wstrząsu lub demontażu produktu.
E. Zużycie materiałów eksploatacyjnych.
F. Klient nie jest w stanie przedstawić gwarancji produktu.
Data Zakupu:

(Dzień)

		

Model

		

Nr Seryjny

Produkt

(Miesiąc)

(Rok)

BTM-3000

Klient 		

TEL

Adres			
Sprzedawca

Oddział

Dystrybutor

TEL

■ Zgłoszenie do serwisu
W celu naprawy urządzenia skontaktuj się 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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NOTATKI
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Producent:
Bion-Tech 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)

JONIZATOR WODY

Najbardziej zaawansowany system oczyszczania i jonizacji wody.

Dystrybutor główny i serwis w
Polsce:
GREKOS Grzegorz Kostka
ul. Gaikowa 41A
43-220 Bojszowy woj. śląskie
email: info@biontech24.pl
www.biontech24.pl

Bion-tech
355030001 20111020 R003

