1. INFORMACJE OGÓLNE
1. 1. Terminologia:
1. 1. 1. Jonizator wody aQuator – urządzenie domowe, w któ rym za pomocą elektrolizy wody, wytwarzana jest
woda zjonizowana lub woda srebrna.
1. 1. 2. Woda zjonizowana – woda kwasowa i alkaliczna, uzyskiwana jednocześ nie w oddzielnych naczyniach
jonizatora wody.
1. 1. 3. Woda alkaliczna (katolit) – posiada słaby ujemny ładunek elektryczny i właś ciwoś ci alkaliczne.
1. 1. 4. Woda kwasowa (anolit) – posiada słaby dodatni ładunek elektryczny i właś ciwoś ci kwasowe.
1. 1. 5. Membrana półprzepuszczalna jest wytwarzania ze specjalnego materiału odpowiedniego dla elektrolizy.
Dzieli naczynie na dwie częś ci, przepuszcza jony, ale nie pozwala wodzie zmieszać się.
1. 1. 6. Elektroda ciemna (anoda) – wytworzona jest z tytanu i pokryta mieszanką rzadkich metali obojętnych.
Elektrody te wykazują się długowiecznoś cią i dobrymi właś ciwoś ciami elektrochemicznymi i fizykomechanicznymi.
1. 1. 7. Woda srebrna – woda z jonami srebra, któ rych stęż enie jest mierzone w miligramach na litr (mg/l).
1. 1. 8. Właściwości wody zjonizowanej okreś lają się dwoma parametrami: ORP – potencjałem oksydacyjno
redukcyjnym i pH – wskaź nikiem wodorowym. ORP charakteryzuje się ładunkiem dodatnim lub ujemnym (mV),
któ ry uzyskuje woda zjonizowana. Wartoś ci skali pH mogą wahać się w przedziale od 0 do 14 jednostek. Woda
pitna jest neutralna i ma pH ok. 7,0. PH wody alkalicznej 7 – 12, a wody kwasowej - od 7 do 2,0.

2. KOMPLEKTACJA

1

Wygląd ogó lny
urządzenia

Naczynie wyjmowane

Dodatkowe
membrany (2szt.)

2

Pokrywa.
Z wmontowanymi
1 elektrodą ciemną
(anodą),
2 elektrodą jasną
(katodą)

Naczynie głó wne

Membrana
pó łprzepuszczalna
z uchwytami

Talerzyk

Elektroda srebrna
pró ba 99,99 (mod. Silver)

Specjalistyczna
ś ciereczka do
czyszczenia
(katody)elektrody jasnej

Specjalistyczna
ś ciereczka do
czyszczenia elektrody
srebrnej

Płyn do czyszczenia
(katody) elektrody
jasnej (50 ml)
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3. KONSOLA
Włącz / Odwołaj / Wró ć do poprzedniego menu /
Wyłącz urządzenie (po wciś nięciu utrzymaj przez 2 sek.)

Wybierz / Rozpocznij/ Potwierdź .
Zmiana wartoś ci.

4. JAK UŻYWAĆ?
4.1. WYTWARZANIE WODY ZJONIZOWANEJ
1.

Zdejmij pokrywę.

2.

3.

Nalej wody do naczynia
wyjmowanego, a potem do naczynia
głó wnego. Poziom wody musi być do
dolnego oznakowania poziomu wody.

Nałó ż pokrywę na naczynie głó wne.
Uwaga: po jonizacji obok elektrody
ciemnej (anody) zawsze będzie woda
kwaś na, obok elektrody jasnej
(katody) – woda alkaliczna.

4.

5.

Przyciskiem włącz urządzenie.
Włó ż wtyczkę
do gniazdka
elektrycznego.

Wytwarzanie wody o
pH 8,6.

Przyciskami wybierz odpowiednie
ustawienia.
Przyciskiem potwierdź wybó r.

Wytwarzanie wody o
pH 9,5.

Wytwarzanie wody o
ulubionym pH . pH
zmienia się w
ustawieniach (patrz 5
punkt „Opcje“).

Zmiana ustawień
opcji (patrz 5 punkt
„Opcje“).
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Wybó r pH w przedziale 2,4-11.

Przyciskiem potwierdź wybó r.

Chcąc daną wartoś ć zachować ,
jako „Ulubioną ” wciś nij
przycisk i utrzymaj przez 2
sek.

Wytwarzanie wody o
pH 4,5.

Wytwarzanie wody o
pH 5,5.

Przyciskami
potwierdź lub
odwołaj swó j wybó r.

Wytwarzanie wody o
pH 6,0.

Tabela nr. 1. ORP wytworzonej wody

Wybrana wartoś ć pH:

ORP w wytworzonej
wodzie wynosi do

Od

do

2.4

3.2

1200

3.4

4.2

900

4.4
5.4
6.4

5.2
6.2
6.8

800

Naczynie, w któ rym wytworzy się wodę
o wybranym pH:
Naczynie wyjmowane Naczynie głó wne

ZJONIZOWANA WODA KWASOWA

750
650
ZJONIZOWANA WODA ALKALICZNA

8.0

8.4

-150

8.6

9.2

-300

9.4
9.8
10.6

9.6
10.4
11

-550
-850
-1000

Otrzymane koncentracje wody srebrnej są potwierdzone badaniami urządzenia wykonanymi w CENTRUM NAUK
FIZYCZNYCH I TECHNOLOGICZNYCH, z zastosowaniem wody wodociągowej o temperaturze 18 °C i przewodnoś ci
550 uS /cm.
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6.

7.

Wytwarzanie wody o
wybranej wartoś ci pH.
Indykator na dole
wskazuje postęp
procesu jonizacji.

Po zakoń czeniu procesu
jonizacji urządzenie wyda
sygnał dź więkowy. Na ekraniku
zostanie wskazane, w któ rym
naczyniu jest woda o wybranej.
wartoś ci pH.

10.

11.

12.

Od razu wyjmij
naczynie wyjmowane i
wylej z niego wodę,
potem wylej wodę z
naczynia głó wnego.

Wysusz urządzenie.
Uwaga: nie składaj urządzenia zanim całkowicie nie
wyschło.

Zdejmij pokrywę i
ustaw jak pokazano na
rysunku.

8.

9.

Przyciskiem wyłącz
urządzenie
(utrzymaj przycisk
przez 2 sek.).

Wyciągnij
wtyczkę z
gniazdka.

Uwaga: Wodę wytworzoną po raz pierwszy nowym urządzeniem wylej.

4.2. WYTWARZANIE WODY SREBRNEJ (mod. silver)
1.

Zdejmij pokrywę.

5.

2.

3.

4.

Usuń naczynie
wyjmowane, ponieważ
jest ono niepotrzebne w
procesie wytwarzania
wody srebrnej.

Włó ż elektrodę srebrną na
kontakt w dolnej częś ci
pokrywy, między
elektrodami ciemną a jasną,
i zakręć .

Nalej wody do
naczynia głó wnego.
Poziom wody
powinien sięgać
dolnego oznakowania
poziomu wody.

6.

7.

Mygtuku
Włącz
urządzenie
įjunkite prietaisą
przyciskiem.

Nałó ż pokrywę na
naczynie głó wne.

Włó ż wtyczkę
przewodu do
gniazdka
elektrycznego.

Mygtukais
pasirinkite
norimą wartoś ć.
Przyciskami
wybierz potrzebną
nustatymą.
Mygtuku patvirtinkite
Przyciskiem
potwierdźpasirinkimą.
wybó r.
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Wybó r koncentracji wody
srebrnej.
Uż ywając kranó wki wybierz
koncentrację pomiędzy 0,02
i 20 mg/l.
Uż ywając wody
destylowanej /
dejonizowanej wybierz
koncentrację pomiędzy 0,01
i 6 mg/l.

Wytwarzanie wody
srebrnej o koncentracji
0,01mg/l.
8.

9.

Wytwarzanie wody o wybranej
koncentracji. Indykator na dole
wskazuje postęp procesu posrebrzania.

Po zakoń czeniu procesu
posrebrzania urządzenie
wyda sygnał dź więkowy. Na
ekraniku pojawi się tekst
„Woda srebrna
wytworzona“.

11.

Wyciągnij wtyczkę
z gniazdka.

Zmiana ustawień
urządzenia (patrz 5
punkt ,,Opcje“).

10.

Przyciskiem wyłącz
urządzenie
(utrzymaj przycisk przez 2 sek.).

13.

12.

Zdejmij pokrywę i ustaw jak
pokazano na rysunku. Wodę
srebrną przelej do
nieprzejrzystego naczynia.

Wysusz urządzenie.
Uwaga: nie składaj urządzenia zanim całkowicie
nie wyschło.

Uwaga: Wodę wytworzoną po raz pierwszy nowym urządzeniem wylej.
Uwaga: w sieci z napięciem 110 V uż ywając wody wodociągowej, moż liwy wybó r do 11 mg/l,
przy wodzie destylowanej do 3 mg/l.
* Zgodnie z zaleceniami ś wiatowej organizacji zdrowia (WHO / SDE / WSH / 03.04 / 14) zawartoś ć srebra w
wodzie pitnej nie powinna przekraczać wartoś ci 0,1 mg/l. Otrzymane koncentracje wody srebrnej są potwierdzone
badaniami urządzenia wykonanymi w CENTRUM NAUK FIZYCZNYCH I TECHNOLOGICZNYCH. Woda
destylowana/dejonizowana(1-2 μS/cm) stosowana jest w przypadkach stosowania wody srebrnej do picia.
Uż ywając wody o jeszcze większym stopniu oczyszczenia moż liwe są większe błędy pomiaru.

5. MENU USTAWIEŃ
1.

Włącz urządzenie przyciskiem.
Przyciskami wybierz opcje.
Przyciskiem potwierdź wybó r.
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2.

3.

4.

Zmiana jasnoś ci
ekranu.
Wybrany poziom
jasnoś ci potwierdź
przyciskiem.

Włączenie/wyłączenie
dź więkó w.

Potwierdzenie
oczyszczenia elektrody
jasnej.
8.

7.

6.

Potwierdzenie zamiany
membran.

5.

Przyciskami
potwierdź albo
odwołaj wybó r.

Przyciskami
potwierdź albo
odwołaj wybó r.
9.

Wybó r ulubionego
pH.
Wybraną wartoś ć
potwierdź
przyciskiem.

Przyciskami
potwierdź albo
odwołaj wybó r.

6. PIELĘGNACJA ELEKTROD
Uwaga: wszystkie działania są wykonywane, podczas, gdy urządzenie jest wyłączone z gniazdka.
Pielęgnacja elektrody jasnej (katody).

Urządzenie da komunikat o
potrzebie czyszczenia
elektrody jasnej (katody).
Pielęgnacja elektrody ciemnej (anody).
Elektrody ciemnej
(anody) nie należ y
czyś cić . Chronić
przed
uszkodzeniami
mechanicznymi.

Przyciskami potwierdź albo
odwołaj wybó r.

Elektrodę jasną (katodę ) oczyś ć
specjalistyczną ś ciereczką i
płynem do czyszczenia elektrod,
omyj wodą i zostaw wyschnąć .
Pielęgnacja elektrody srebrnej.

Po każ dym uż ytkowaniu
elektrodę srebrną oczyś ć
specjalistyczną ś ciereczką umyj
w wodzie i zostaw wyschnąć .
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7. PIELĘGNACJA MEMBRANY PÓŁPRZEPUSZCZALNEJ
Urządzenie da
komunikat o
potrzebie zamienić
membranę.

Przyciskami
potwierdź albo
odwołaj wybó r.

Uwaga: wszystkie działania są wykonywane, podczas, gdy urządzenie jest wyłączone z gniazdka.
Zamiana membrany półprzepuszczalnej:
1.

Z naczynia
głównego wybierz
naczynie
wyjmowane.

2.

3.

Wyciągnij
membranę z
uchwytami.

Wyjmij starą
membranę z
uchwytó w. Uchwyty
złó ż tak, aby okienka
pokryły się. Włó ż
nową membranę
między uchwyty.

4.

5.

Dwiema rękoma
ró wnomiernie
wstaw membranę z
uchwytami do
naczynia
wyjmowanego.

Naczynie
wyjmowane
wstaw do
naczynia
głó wnego.

8 . TRYBY PRACY I BŁĘDY

Woda nieodpowiednia
do jonizacji z powodu
małej mineralizacji,
albo zbytnio zuż yta
membrana.

Wyłącz urządzenie.
Wyciągnij wtyczkę z
gniazdka. Zamień
membranę (patrz. 7
punkt „Wymiana
membrany
pó łprzepuszczalnej“).

Woda nieodpowiednia
do jonizacji z powodu
wysokiej mineralizacji.

Urządzenie nie nadaje
się do długiej
nieprzerwanej pracy.
Wyłącz urządzenie i
pozwó l mu ostygnąć .

Nieprawidłowo włoż ona
pokrywa. Popraw
pokrywę.

Przyciskami
potwierdź albo
odwołaj wybó r.

Wyłącz urządzenie.
Wyciągnij wtyczkę z
gniazdka. Oczyś ć jasną
elektrodę (katodę)
(patrz. 6 punkt
„Pielęgnacja elektrod“).

Przyciskami
potwierdź albo
odwołaj wybó r.
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Wyłącz urządzenie. Wyciągnij
wtyczkę z gniazdka. Włó ż
naczynie wyjmowane na inną
stronę.

Wlano zbyt duż o wody. Poziom
wody powinien być do dolnego
oznakowania poziomu wody.

Wyłącz urządzenie. Wyciągnij
wtyczkę z gniazdka. Włó ż
elektrodę srebrną i dokręć .

9. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nazwa parametru

Wartość parametru

Pojemnoś ć naczynia

3l

Napięcie

110-230 V

Częstotliwoś ć prądu

60-50 Hz

Saugikliai
Bezpieczniki

Parametrų
2 Areikš mė s
99,99

Pró ba elektrody srebrnej
Maksymalna moc:
-W procesie jonizacji

320 W

- W procesie posrebrzania

10 W

Masa urządzenia nie przekracza

99,99
1,9
kg

Warunki uż ytkowania:

Od +5 C do +40 C
32 W
W +25 C
Do 80%10
przy

- Temperatura powietrza
-Wilgotnoś ć względna
-Przewodnoś ć elektryczna wody
-Temperatura wody

350 - 850 μS/cm
Do +25 C

-Stopień ochrony przed dostaniem się wody

IP54

-Nie wolno wyrzucać z odpadami bytowymi

10. WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA
10. 1. Zabronione:
10. 1. 1. Zdejmowanie pokrywy z naczynia głó wnego, jeż eli urządzenie podłączone do prądu.
10. 1. 2. Trzymać pracujące urządzenie blisko otwartego ognia i urządzeń powodujących iskry.
10. 1. 3. Demontować urządzenie.
10. 1. 4. Łoż yć pokrywę elektrodami do gó ry.
10. 1. 5. Myć pokrywę wodą.
10. 1. 6. Myć urządzenie i jego częś ci w zmywarce do naczyń .
10. 1. 7. Uż ywać urządzenia, jeż eli jest pęknięte lub w inny sposó b mechanicznie uszkodzone.
10. 1. 8. Uż ywać urządzenia, jeż eli jest uszkodzona elektroda ciemna (anoda).
10. 1. 9. Uż ywać inne membrany pó łprzepuszczalne niż zaleca producent.
10. 1. 10. Urządzenie chronić przed dzieć mi i nie pozostawiać bez nadzoru.
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11. GWARANCJA
11. 1.Okres gwarancyjny – 24 miesiące od daty sprzedaż y, pod warunkiem, ż e uż ytkownik nie naruszył
wymagań niniejszej umowy.
11. 2. W okresie gwarancyjnym wadliwe urządzenie należ y dostarczyć do miejsca zakupu lub zgłosić usterkę
do serwisu gwarancyjnego: mailowo serwis@waterionizer.pl, lub telefonicznie +48 516 17 07 18.
11. 3. Gwarancja nie przysługuje uż ytkownikom w przypadku mechanicznego uszkodzenia urządzenia, pró by
samodzielnej rozbió rki, naprawy lub uż ytkowania urządzenia niezgodnie z niniejszą instrukcją.
11. 4 Gwarancja na ekran LCD przysługuje, jeż eli 3 lub więcej pikseli jest nieaktywne.
11. 5 Producent gwarantuje niezawodne działanie urządzenia, jeż eli zostało zakupione u oficjalnego
przedstawiciela producenta w danym kraju.
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