Manual de utilizare

pentru noul dumneavoastră

AQUARION

Avertisment: Instalarea şi / sau manevrarea incorectă ar putea anula garanţia chiar dacă este încă valabilă.
Vă rugăm protejaţi-vă investiţia! CITIŢI CU ATENŢIE MANUALUL

FelicităRI PENTRU ACHIZIŢIONAREA NOULUI APARAT!
Tocmai aţi cumpărat cel mai bun şi cel mai avansat sistem de filtrare al apei din lume! Noul
dumneavoastră ionizator este construit special pentru a vă furniza mulţi ani de zile cea mai curată, cea
mai sănătoasă şi cea mai “funcţională” apă disponibilă. Modalităţile de folosire specifice sunt multiple
iar beneficiile sunt pe măsură. Citiţi acest manual cu atenţie atât pentru a obţine o funcţionare
optimă a ionizatorului, cât şi pentru a vă proteja investiţia.
Noul dumneavoastră Aquarion produce apă alcalină filtrată şi ionizată.
Ce înseamnă asta mai exact? Aquarionul lucrează pe baza unei energii magnetice precise şi
computerizate în procesul de electroliză, cu ajutorul unor electroni de titan, legaţi prin platina de
calitate superioară. În cadrul procesului de electroliză, energia magnetică separă apa în două şiruri,
unul alcalin (pH ridicat) şi unul acid (pH scăzut). Acest proces are loc fără a fi utilizate nici un fel de
chimicale.
Ionizarea apei în acest mod restructurează moleculele şi reduce mărimea clusterelor, leagă mai
multe molecule de oxigen şi măreşte concentraţia de minerale ionizate şi absorbabile cum ar fi calciul,
magneziul şi potasiul.
Noul dvs Aquarion produce de asemenea apă acidă. Acest tip de apă este apă cu pH scăzut, mai
mic decât pH6 şi are mai multe întrebuinţări. Vă veţi putea bucura de beneficiile şi confortul oferit de
apa care “funcţionează” în mai multe moduri decât o poate face apa obişnuită de robinet, filtrată sau
îmbuteliată.
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C e este apa alc alină re d u s ă p ri n e l e c tro l i z ă ?
Apă redusă, alcalină şi acidă, este apa prelucrată prin electroliză, după ce a fost purificată.
Apa alcalină redusă este cea mai sănătoasă apă, deoarece este bogată în minerale, inclusiv calciu.
Apa acidă este benefică pentru piele.

Utilizarea nivelelor de apă alcalină
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În perioada iniţială de consum (primele 4-7 zile)
Lăsaţi corpul să se obişnuiască cu pH-ul ridicat.
Mulţi oameni descoperă că acest nivel mai scazut de aciditate este perfect pentru ei

2

După perioada de acomodare, puteţi începe să beţi apa furnizată de următorul nivel.
Acest stadiu este propice şi pentru gătit orez şi alte cereale care devin mai pufoase şi mai gustoase!
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Unii oameni preferă să bea această apă, chiar dacă are un gust mai puternic.
Este excelentă pentru pregătirea cafelei şi a ceaiurilor deoarece apa intensifică aroma şi
diminuează gustul amărui!
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Mulţi oameni consideră că în acest stadiu apa are un gust foarte puternic şi un real efect detoxifiant.
Este recomandată pentru fierberea legumelor! Apa alcalină va elimina gustul amărui şi va păstra o
culoare mai naturală a acestora.

Pentru ce pot folosi apa purificată?
pH-ul apei purificate nu este nici ridicat, nici scăzut, este acelaşi cu cel al apei de la robinet.
Această apă e pur şi simplu curăţată de impurităţi datorită sistemului avansat de filtrare.
O puteţi folosi la băut sau pentru administrarea medicamentelor.
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Folosirea apei acide pe diferite nivele
Apa acidă are atât proprietăţi antiseptice cât şi antibacteriale.
Are de asemenea un efect astringent şi poate fi folosită în scopuri cosmetice.

1

Folosiţi apa pentru spălatul dinţilor,
pentru gargară sau ca apă de gură!
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Este un excelent astringent: folosiţi-o
pentru spălarea feţei sau ca after
shave natural.
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În bucătărie, folosiţi-o pentru spălarea
veselei.
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Are proprietăţi de sterilizare - folosiţi-o
pentru sterilizarea cuţitelor, a
prosoapelor de curăţat, etc...

Precauţii în utilizarea apei alcaline - nu consumaţi apă alcalină în mod excesiv!
• Dacă nu aţi mai consumat niciodată apă alcalină, nu folosiţi pentru început o treaptă superioară primei trepte.
• Lăsaţi corpul să se acomodeze singur timp de 4-7 zile. După această perioadă iniţială de acomodare, puteţi
creşte treptat alcalinitatea apei.
• Nu luaţi medicamente cu apă alcalină. Pentru acest lucru folositi doar apa purificată.
• Consultaţi un medic înainte de folosirea apei dacă:
- Suferiţi de boli cronice
- Aveţi disfucţionalităţi hepatice sau intestinale
- Sunteţi sub tratament medicamentos
• Nu consumaţi apă alcalină dacă suferiţi de achilie gastrică.
• Consultaţi un medic înainte de folosire dacă aveţi:
- Piele sensibilă
- Alergii
• Folosiţi numai apă potabilă în ionizator.
• Apa de calitate slabă poate avea efecte negative asupra sănătăţii şi a ionizatorului.
• Majoritatea surselor de apă curentă sunt bune pentru ionizator.
• Apa de fântână şi apa din sistemele mai mici ar trebui verificate. Pot necesita pre-filtrare.
• Ionizatorul iese din garanţie în cazul daunelor sau a curăţării cauzate de depuneri ale apei dure/calcaroase.

Măsuri de securitate

Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste pagini. Conţin informaţii foarte importante pentru protejarea dumneavoastră şi a ionizatorului!

Atenţie

Dacă aceste precauţii nu sunt luate în considerare, se poate ajunge la pagube materiale, rănire
serioasă sau moarte.

Precauţie

Dacă aceste instrucţiuni nu sunt îndeaproape urmărite, vă puteţi răni sau puteţi
provoca pagube materiale.

Acţiuni permise / interzise
Interzis

Nu dezasamblaţi.

Deconectaţi sursa.

Permis

Nu atingeţi.

Folosiţi o priză cu pământare pentru
a vă proteja de electrocutare.
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D e ce es t e A quar ionu l c e l m a i a v a n s a t
ioni zator din lum e

Un sistem automat revoluţionar pentru fluxul apei, care funcţionează prin valve
SOL brevetate.
Cu ajutorul sistemului de valve SOL (solenoide), ionizatorul produce apă de cea mai bună calitate, iar curăţarea
nu este făcută printr-un ciclu separat ca în cazul altor ionizatoare. Sistemul de valve SOL menţine debitul
şi presiunea dorite, lucru care previne creşterea fluxului şi supraîncărcarea celulei de electroliză. Această
caracteristică reduce de asemenea fluxul din furtunul de scurgere al apei acide.

Electrozi din 5 plăci de platină şi titan
Folosim cel mai avansat proces cu ajutorul unor plăci electrolitice din platină şi titan, proces prin care
se produce în mod consecvent apă cu POR (potenţial de reducere al oxidării) optim, la nivelul de pH
selectat.

Diafragme triple
Diafragmele unice, produse din pastă de lemn naturală, căptuşite cu PE şi procesate cu surfactanţi,
menţin uniform pH-ul, POR-ul şi schimbul de ioni, în ciuda modificărilor de presiune, viteză şi volum al
fluxului. Acestea previn acumulările datorită utilizării unui material nou, numit fremion.

Electrozi specializaţi, în serie
Dacă secţionăm transversal un electrod şi privim secţiunea mărită de 700 de ori, putem vedea că
electrozii au puncte foarte ascuţite şi formează văi. Ionizatorul lucrează cu electroni speciali care
generează apă redusă, cu POR optim şi pH stabil.

Filtru de cea mai bună calitate ditr-un singur corp de nano-argint filtrează pe mai multe nivele
în 9 paşi
Materialele premium din care este alcătuit filtrul asigură producerea unei ape curate şi sănătoase,
nepermiţând trecerea substanţelor dăunătoare, in timp ce mineralele trec prin filtru.

O singură atingere a butonului de Pornire / Oprire a sursei de apă
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Spre deosebire de ionizatorii cu rezervă de apă controlată manual, la care utilizatorii trebuie să verifice
constant debitul apei, ionizatorul dumneavoastră are valve SOL (solenoide), care controlează automat
debitul.
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S e le cta re a apei ş i indica to ri

Ionizatorul dumneavoastră are un afişaj colorat atractiv unde selecţiile pot fi uşor identificate.
Simbolurile şi culorile bine definite vă ajută să identificaţi tipul şi nivelul apei selectate.

Indicator de voce
O voce vă anunţă selecţia de apă alcalină, acidă sau purificată. Volumul sunetului poate fi reglat sau
oprit, după cum doriţi.

9 poziţii pentru pH
O gamă largă de alegere a pH-ului. Modul de operare cu o singură atingere este un mod confortabil

Indicatorul digital de viaţă al filtrului
Indicatorul uşor de citit vă arată durata de viaţă aproximativă rămasă filtrului. Productivitatea optimă
rezultă din schimbarea filtrului la timp. Pe lângă calculatorul digital, va pâlpâi şi o altă lumină indicatoare
în momentul în care filtrul trebuie schimbat pentru a vă reaminti să-l înlocuiţi.

Filtru uşor de înlocuit
Deschideţi capacul filtrului şi puteţi observa lăcaşul pretensionat care vă permite să înlocuiţi filtrul cu o
foarte mare uşurinţă. NU ARUNCAŢI CAPACUL GRI DE LA BAZA FILTRULUI!!!

Sistem de control MICOM
Sistemul de control MICOM optimizează ph-ul si POR-ul apei şi ajută ionizatorul să lucreze la capacitate
maximă.
În cazul în care e nevoie de service, se aprinde un alt simbol indicator.

Controlul debitului
Controlul debitului este în totalitate automat şi funcţionează prin intermediul unui sistem de valve
deschise, acest lucru intensificând optimizarea pH-ului şi POR-ului.
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Măsu ri de S ec ur it at e

Dacă ionizatorul se defectează, nu încercaţi să îl reparaţi dumneavoastră. Luaţi legătura cu centrul de unde aţi cumpărat dispozitivul

Precauţii legate de electricitate
Dacă ionizatorul se scufundă în apă, scoateţi-l din priză ÎNAINTE
de a-l scoate din apă. Dacă nu procedaţi aşa, există pericolul
electrocutării!
Nu încercaţi NICIODATĂ să reparaţi aparatul de unul singur.
Contactaţi dealer-ul.
Încercarea de a repara unitatea neavizat poate rezulta în pierderea
garanţiei!
Nu folosiţi ionizatorul la alt voltaj decât cel specificat.
Nu conectaţi ionizatorul la o priză supraîncărcată.
Ignorarea acestor instrucţiuni, poate provoca incendii, răni şi/sau pagube
pentru dumneavoastră, ionizator şi instalaţia electrică.

Nu atingeţi şi nu scoateţi din priză ionizatorul NICIODATĂ cu
mâinile ude – puteţi fi electrocutat!

Asiguraţi-vă că aţi introdus corect cablul de curent în priză
– dacă nu aţi făcut acest lucru există riscul unui scurtcircuit
sau chiar incendiu!

Nu spălaţi ionizatorul prin cufundare în apă sau turnând apă pe unitatea
principală. Întotdeauna scoateţi din priză ionizatorul în timp ce curăţaţi carcasa.
Curăţaţi cu un burete umed sau o bucată umedă de material.
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Precauţii de Instalare

Protejaţi-vă ionizatorul de temperaturi foarte scăzute.

Protejaţi-vă ionizatorul de razele solare directe.

Nu aşezaţi greutăţi pe ionizator.
Nu instalaţi ionizatorul pe o suprafaţă instabilă sau moale.
Instalaţi doar pe o suprafaţă solidă şi dreaptă.

Precauţii la Întreţinere
Scoateţi întotdeauna din priză ionizatorul când este schimbată siguranţa sau
când este curăţat. Nerespectarea poate duce la electrocutare.

Precauţii Generale
Nu încercaţi să reparaţi dumneavoastră aparatul. Contactaţi dealer-ul.
Acest lucru poate duce la pierderea garanţiei!

Asiguraţi-vă că pentru ionizator folosiţi doar apă potabilă, potrivită pentru
consumul uman.
Nu folosiţi apă de fântână, apă calcaroasă sau apă cu grad ridicat de
impurităţi în ionizator înainte de a consulta dealer-ul.

8

Pre ca uţii pent r u s igura n ţă

În timpul folosirii

Nu lăsaţi să curgă apă fierbinte prin ionizator.

Nu turnaţi apă pe ionizator şi nu curăţaţi ionizatorul prin
pulverizare.

Nu închideţi, nu îndoiţi şi nu presaţi furtunele şi găurile de
ieşire.

Dacă ionizatorul scoate sunete ciudate sau simţiţi miros de
ars, scoateţi cablul de curent imediat şi contactaţi dealer-ul
pentru service

Scoateţi din priză ionizatorul dacă nu va fi folosit o periodă
mai lungă, sau închideţi butonul de pornire - oprire din spatele
unităţii. Poate fi nevoie de înlocuirea filtrului.
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Scoateţi din priză ionizatorul dacă nu va fi folosit o periodă mai lungă,
sau închideţi butonul de pornire - oprire din spatele unităţii.
Poate fi nevoie de înlocuirea filtrului.

Precauţii referitoare la Lichidul pH reactiv
Nu expuneţi aparatul de măsurare a reactivităţii ph-ului la
călduri extreme, foc sau flăcări.

Nu consumaţi lichidul reactiv de pH, nu îl aplicaţi în jurul ochilor sau pe corp.

- dacă lichidul este înghiţit, forţaţi vărsatul şi sunaţi imediat medicul
- dacă lichidul ia contact cu ochii, spălaţi abundent cu apă rece, sunaţi
medicul
- dacă lichidul este vărsat pe corp, spălaţi imediat
Asiguraţi-vă că lichidul reactiv de ph este bine sigilat şi nu este la îndemâna
copiilor.

Sfaturi Practice
Pentru păstrarea apei alcaline cel mai bun material este sticla sau ceramica.
Încercaţi să menţineţi apa rece departe de razele solare. Puteţi folosi
recipiente de plastic, însă numai alimentar. Cea mai bună apă este cea
proaspăt prelucrată de dispozitiv, iar consumul zilnic este ideal.
Nu păstraţi apa alcalină în recipiente din oţel inoxidabil, bronz sau aluminiu.
Păstraţi ambalajul original complet al dispozitivului.
Acest lucru vă ajută în cazul în care ionizatorul mai trebuie transportat.
Nu folosiţi un ionizator în aval bazat pe un sistem de dedurizare care
funcţionează prin schimbul ionilor de sodiu sau osmoză inversă fără a consulta
dealer-ul.
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Denumirea şi fun cţiile c om ponent elor - Par t ea I

Faţă

Afişaj funcţional

Corp

Orificiu de ieşire apă alcalină din
oţel inoxidabil
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Spate

Orificiu pentru
Calciu

Capac pentru
spate

Capac filtru
Controlul
volumului

Siguranţă
electrică

Întrerupător principal

Cablu de
curent

Orificiu de ieşire a
apei acide
Orificiu de intrare pentru
apa de robinet
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Denumirea şi Fun cţiile c om ponent elor - Par t ea a I I - a
Indicatori
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Indicator al apei Alcaline
Indicatorul albastru se va aprinde când selectaţi apa alcalină

Indicatorul apei acide
Indicatorul portocaliu se va aprinde când selectaţi apa acidă

Indicatorul apei purificate
Indicatorul verde se va aprinde când selectaţi apa purificată

Indicator nivelului de alcalinitate
Se va aprinde un simbol albastru pentru a vă arăta ce nivel de apă
alcalină aţi ales

Indicator de nivel al pH - ului

Când selectaţi apa alcalină, se va aprinde un număr albastru (1-4) pentru a-i indica nivelul.
Când selectaţi apa acidă se va aprinde un număr portocaliu (1-4) pentru a-i indica nivelul

Indicator de nivel acid

Un simbol portocaliu se va aprinde pentru a arăta nivelul de apă alcalină
selectat.

Indicator de Flux
Indică fluxul de apă în ionizator

Indicator duratei de viaţă a filtrului
Afişează uzura filtrului într-un display digital.

Indicator de înlocuire al filtrului
Se aprinde intermitent când filtrul trebuie schimbat.

Lumină pentru atenţionare
Când această lumină se aprinde, aparatul trebuie verificat - service

Button “POWER”
Porneşte şi opreşte intrarea apei în ionizator

Butonul “ALKALINE”
Se foloseşte pentru selectarea apei alcaline şi a nivelului dorit (1-4)

Butonul “ACIDIC”
Se foloseşte pentru selectarea apei acide şi a nivelului dorit(1-4).

Butonul “PURIFIED”
Se foloseşte pentru selectarea apei purificate.

Butonul “MELODY”
Se foloseşte pentru pornirea şi oprirea sunetului. Adiţional, volumul
poate fi ajustat din spate.
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Instalarea

Apa de robinet
Supapă de
intrare

Prefiltru pentru praf

Supapă de ieşire
pentru apa acidă

Accesorii
Kitt pentru testarea
acidităţii

Adaptor de
rezervă

Furtun

Tabel de
culori

Manual

Instalarea valvei externe
Conectaţi valva externă între furtune
Dacă presiunea apei este excesiv de ridicată, ajustaţi fluxul apei prin
rotirea valvei externe.

Pentru obţinerea pH-ului şi a valorii POR optime, setaţi valva externă
astfel încât să permită filtrarea a 1.5 L de apă pe minut.

Pentru obţinerea pH-ului optim, ajustaţi volumul fluxului de apă la nivelul
2 cu ajutorul valvei externe.
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Metode de Instalare
Noul dvs. Aquarion vă dă posibilitatea alegerii între trei metode de instalare:
1. Lângă chiuvetă, conectat la apa de robinet cu o conductă suplimentară
2. Lângă chiuvetă, conectat direct la linia de apă rece (fără conductă suplimentară), şi
3. Dedesubtul chiuvetei – deloc la vedere – ataşat unui mic robinet, dedicat special filtrului.
Se recomandă ca pentru metodele 2 şi 3 să apelaţi la ajutorul unui instalator.

Metoda de instalare 1.

- Lângă chiuvetă, cu o conductă suplimentară (cea mai simplă)

1. Ataşaţi conducta suplimentară la robinet, îndepărtaţi aeratorul (este necesar probabil un patent) şi fixaţi
valva deviatoare în locul său. Dacă valva deviatoare nu se potriveşte robinetului dumneavoastră, aveţi la
îndemână adaptori. Dacă există scurgeri prin valva deviatoare, utilizaţi banda de teflon folosită de instalatori
(disponibilă în orice magazin de utilaje)
2. Tăiaţi o porţiune de 10 cm din furtunul alb– cu ajutorul unui cuţit foarte ascuţit, tăiaţi 10 cm din furtunul alb.
Cu cât tăietura este mai exactă, cu atât scade posibilitatea de a avea scurgeri de apă.
3. Ataşaţi prefiltrul
Pe suprafaţa prefiltrului există o mică săgeată neagră care indică direcţia de scurgere a apei.
Săgeata TREBUIE SĂ FIE ÎNDREPTATĂ ÎNSPRE IONIZATOR , indicând astfel faptul că direcţia de curs a
apei este înspre ionizator. Introduceţi bucata de furtun alb tăiat la capătul prefiltrului printr-o împingere fermă
şi asiguraţi-vă că săgeata este îndreptată înspre capătul cablului. Furtunul va fi deci poziţionat între ionizator
şi prefiltru.
4. ATAŞAŢI FURTUNUL PENTRU INTRAREA APEI ÎN IONIZATOR
Legaţi capătul liber al furtunului tăiat la prefiltrul ataşat portului alb de la baza ionizatorului. Introduceţi apoi
capătul opus al furtunului de 10 cm prin împingere fermă, în portul gri de la orificul de intrare al apei în
ionizator.

5. POZIŢIONAREA IONIZATORULUI – Acesta poate fi aşezat lângă chiuvetă, în spatele chiuvetei sau
pe peretele de lângă chiuvetă (există găuri speciale la spatele filtrului pentru acest lucru). Asiguraţi-vă că
suprafaţa este solidă şi netedă.
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6. Ataşaţi furtunul de apă la valva deviatoare
a. Introduceţi furtunul rămas în urma tăierii, în capătul liber al prefiltrului
(vezi foto)
b. Îndepărtaţi piuliţa de fixare de pe adaptor
c. Montaţi piuliţa pe furtunul alb cu filetul poziţionat astfel încât să poată
fi înşurubat pe adaptor
d. Montaţi furtunul alb în orificiul de ieşire al apei de la adaptor şi
înşurubaţi piuliţa. Asiguraţi-vă că piuliţa este bine înşurubată dar nu
excesiv de strâns. Dacă întâmpinaţi dificultăţi în a monta furtunul alb
pe orificiul adaptorului, încălziţi-l timp de un minut în apă fierbinte.
7. ATAŞAŢI FURTUNUL GRI PENTRU APA ACIDĂ
Orificiul de ieşire al apei acide se află pe partea dreaptă jos a ionizatorului,
lângă el aflându-se un abţibild roşu. Mai întâi rotiţi una din clame înspre capătul
furtunului.
Pentru a-l ataşa mai uşor, ţineţi furtunul într-un pahar cu apă caldă timp de
20-30 de secunde. Introduceţi-l apoi în portul gri de la orificiul de ieşire al apei
din ionizator. Închideţi clama şi rotiţi-o înspre port.
Capătul opus al furtunului trebuie să fie îndreptat înspre chiuvetă. Tăiaţi furtunul
astfel încât lungimea să vă fie convenabilă.
8. CONECTAŢI CABLUL DE CURENT la priză.
9. Instalaţi deversorul flexibil din oţel inoxidabil –
fixaţi-l în portul de deasupra ionizatorului.
Nu trebuie strâns foarte tare.

Metoda de instalare 2 -

Lângă chiuvetă sub presiune directă (metodă mai dificilă)

1. Despărţiţi sursa de apă rece –
Acest lucru poate fi realizat în mai multe moduri în funcţie de cum este făcută instalaţia de apă.
În general, la instalare este folosită o instalaţie în “T” a liniei de apă rece.
Acest tip de instalaţiii în “T” ale liniilor de apă sunt disponibile la orice magazin de utilaje şi
materiale de construcţii şi nu sunt costisitoare.
Luaţi la dumneavoastră furtunul alb când achiziţionaţi “T”-ul pentru a vă asigura că
mărimile sunt potrivite.
2. Ataşaţi furtunul pentru intrarea apei de robinet la “T” –
Veţi avea nevoie de o gaură prin care legaţi furtunul alb de la T la ionizator. Majoritatea
chiuvetelor mai noi au orificii speciale pentru acest lucru.
Trageţi furtunul în sus la aparat.
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3. Tăiaţi o porţiune de 10 cm din furtunul alb
Cu ajutorul unui cuţit foarte ascuţit, tăiaţi 10 cm din furtunul alb.
Cu cât tăietura este mai exactă , cu atât posibilitatea de a avea scurgeri
este mai mică. Veţi folosi această bucată de furtun în stadiul următor.
4. Ataşaţi prefiltrul
Pe suprafaţa prefiltrului există o mică săgeată neagră care indică
direcţia de scurgere a apei.
Săgeata TREBUIE SĂ FIE ÎNDREPTATĂ ÎNSPRE IONIZATOR ,
indicând astfel faptul că direcţia de curs a apei este înspre ionizator.
Introduceţi bucata de furtun alb tăiat la capătul prefiltrului printr-o
împingere fermă şi asiguraţi-vă că săgeata este îndreptată înspre
capătul cablului. Furtunul va fi deci poziţionat între ionizator şi prefiltru.
5. Ataşaţi bucata tăiată de furtun ionizatorului
Introduceţi capătul liber al bucăţii de furtun tăiat în portul gri de la baza
ionizatorului prin împingere fermă. (Pentru îndepărtarea furtunului
apăsaţi capătul şi trageţi-l afară în acelaşi timp)
6. Poziţionarea ionizatorului
Acesta poate fi aşezat lângă chiuvetă, în spatele chiuvetei.
Asiguraţi-vă că suprafaţa este solidă şi netedă
7. ATAŞAŢI FURTUNUL GRI PENTRU APA ACIDĂ
Orificiul de ieşire al apei acide se află pe partea dreaptă jos a ionizatorului,
lângă el aflându-se un abţibild roşu. Mai întâi rotiţi una din clame înspre capătul furtunului.
Pentru a-l ataşa mai uşor, ţineţi furtunul într-un pahar cu apă caldă timp
de 20-30 de secunde. Introduceţi-l apoi în portul gri de la orificiul de ieşire al apei din ionizator.
Închideţi clama şi rotiţi-o înspre port.
Capătul opus al furtunului trebuie să fie îndreptat înspre chiuvetă.
Tăiaţi furtunul astfel încât lungimea să vă fie convenabilă.
8. Conectaţi cablul de curent la priză.
9. Instalaţi deversorul flexibil din oţel inoxidabil
Fixaţi-l în portul de deasupra ionizatorului. Nu trebuie strâns foarte tare

Instalarea sub Chiuvetă

(cea mai dificilă metodă)

Instalarea sub chiuvetă poate fi efectuată numai cu ajutorul unui Kit de conversie pentru dedesubtul
chiuvetei. Ionizatorul va necesita un robinet foarte specializat şi o varietate de alte componente. Kitul de
conversie conţine toate instrumentele necesare pentru această instalare. Se recomandă ca această instalare
să fie făcută de un instalator.
Vă rugăm să contactaţi dealer-ul.
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Acţiuni iniţiale
PORNIŢI IONIZATORUL.
Dispozitivul intră în standby după ce toţi indicatorii pornesc şi se opresc, operaţiune însoţită de un
sunet. (Pornire; Oprire; Standby)

PORNIREA APEI
Porniţi fluxul de apă prin deschiderea valvei de la robinet .
Dacă aveţi ionizatorul conectat la robinet printr-un adaptor,
rotiţi braţul adaptorului pentru devierea apei în ionizator.
PORNIŢI FLUXUL APEI PRIN IONIZATOR
- apăsaţi încă o dată butonul de pornire care deschide valva din ionizator
- indicatorul digital al duratei de viaţă al filtrului va începe înregistrarea unor numere iar dvs. veţi auzi
“vocea” ionizatorului care vă anunţă asupra modului de operare selectat. De exemplu: “S-a selectat
apă purificată”
- Notă: Apa va ieşi iniţial colorată ( înspre gri cărbune) datorită particulelor de cărbune din filtru. Acest
lucru nu este dăunător şi este tipic filtrelor de cărbune. Selectaţi “Purify” şi lăsaţi apa să curgă timp
de 2-3 minute în modul de purificare. Apa purificată va curăţa tot praful de carbon.

Selectarea apei Alcaline
Repetaţi paşii 1-3 de mai sus. Dacă apa curge deja prin ionizator:
Apăsaţi butonul “ALKALINE” pentru selectarea nivelului dorit de la 1 la 4. Veţi auzi o confirmare
vocală cum că a fost selectată “Apa alcalină” iar pe display va apărea un simbol albastru şi un
număr albastru pentru a vă arăta nivelul selectat.
Notă: Ionizatorul va memora întotdeauna ultima setare folosită. Dacă setarea anterioară a fost apă
alcalină de nivel 2, atunci când ionizatorul este pornit din nou, ionizatorul va prelucra automat apă
alcalină de nivel 2.
Pentru selectarea unui alt nivel, apăsaţi butonul ALKALINE de câte ori este necesar , pentru a
ajunge la nivelul dorit. Simbolul şi numărul albastru se vor schimba în funcţie de acest lucru.
POWER
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Notă: nivelele de pH variază în funcţie de tipul de apă folosit

Apă slab alcalinizată (pH 7,5 – pH
8,5). Acest nivel este folosit în
perioada iniţială (de 4-7 zile). Lăsaţi
corpul să se acomodeze încet cu
această creştere a pH-ului.

Apă alcalinizată între mediu şi
slab (pH 8 – pH 9). Urcaţi la acest
nivel după perioada de acomodare
iniţială. Rămâneţi la acest nivel timp
de 3-4 zile. Majoritatea oamenilor
folosesc nivelul 2 sau 3.

Apă alcalinizată între mediu şi
puternic (pH 8,5 – pH 9,5). Acesta
e cel mai utilizat nivel de alcalinitate
pentru apa de băut. Unii oameni simt
un gust mult mai puternic.

Apă puternic alcalinizată (pH 9,5 –
pH 10+). În general este considerat
un nivel la care apa are un gust
foarte puternic şi puternice efecte
detoxifiante.

Selectarea apei acide
Notă: Apa acidă este doar pentru uz extern. NU BEŢI !

Repetaţi paşii 1-3 din acţiunea iniţială. Dacă apa curge deja
prin ionizator:

POWER

ACIDIC

Apăsaţi butonul ACIDIC pentru selectarea nivelului dorit de la
1 la 4. Veţi auzi o confirmare vocală cum că a fost selectată
“Apa acidă” iar pe display va apărea un simbol portocaliu şi
un număr portocaliu pentru a vă arăta nivelul selectat.
Notă: Ionizatorul va memora întotdeauna ultima setare
folosită. Dacă setarea anterioară a fost apă acidă de nivel
2, atunci când ionizatorul este pornit din nou, ionizatorul va
prelucra automat apă acidă de nivel 2.
Pentru selectarea unui alt nivel, apăsaţi butonul ACIDIC
de câte ori este necesar pentru a ajunge la nivelul dorit.
Simbolul şi numărul portocaliu se vor schimba în funcţie de
acest lucru.

Descrierea nivelelor de apă acidă

Notă: nivelele de pH variază în funcţie de tipul de apă folosit.

Apă slab acidizată (pH 6,5 – pH 5,5).
Folosiţi pentru igiena orală, spălarea
cavităţii bucale, etc...

Apă acidizată de la slab la mediu
(pH 6 – pH 5,5). Folosiţi-o ca
astringent, pentru îngrijirea pielii.

Apă acidizată de la mediu la puternic
(pH 5,5 – pH 5). Pentru curăţarea
bucătăriei.

Apă puternic acidizată (pH 5 şi mai
scăzut). Pentru sterilizare.

20

Fo l o si re a
Selectarea apei purificate

În timp ce apa curge prin aparat, apăsaţi butonul ”PURIFIED”.
Veţi auzi o confirmare de voce care vă spune că a fost selectată “Apa purificată”
iar pe panou se va aprinde un simbol verde.
Apa purificată iese prin furtunul din oţel inoxidabil.

POWER
PURIFIED

Oprirea curgerii apei prin ionizator
În timp ce apa curge prin ionizator, apăsaţi butonul POWER.
Apa se va opri şi display-ul se va întuneca, indicând că
ionizatorul este în standby sau este “adormit”.

În timp ce apa curge prin ionizator, apăsaţi butonul MELODY.
Toate sunetele vor fi oprite cu excepţia sunetului chime.
Volumul poate fi ajustat pentru toate sunetele prin mişcarea potenţiometrului
(cu o şurubelniţă) din spatele ionizatorului.

MELODY
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Măsurarea pH - ului

Umpleţi un sfert dintr-o eprubetă din cele patru primite cu
ionizatorul cu apă alcalină, acidă sau purificată.

Turnaţi unul sau doi stropi din lichidul reactiv pH în recipient şi agitaţi.
Dacă lichidul şi apa nu sunt bine amestecate, se poate ajunge la un
rezultat incorect.

Valoarea pH-ului se determină prin urmărirea culorii pH-ului obţinut
pe tabelul de pH.

Notă importantă: Calitatea apei şi conţinutul de minerale variază semnificativ în locuri diferite şi va afecta în mod
direct performanţa ionizatorului în ce priveşte pH-ul.

• Nu consumaţi apă care conţine lichid reactiv.
• Păstraţi lichidul reactiv pH, eprubetele şi tabelul pH -ului departe de razele soarelui.
• Nu lăsaţi lichidul reactiv pH la îndemâna copiilor sau în apropierea flăcărilor!
• Dacă lichidul intră în contact cu ochii, clătiţi puternic cu apă curată, căutaţi informaţii
medicale.
• Dacă lichidul este înghiţit, forţaţi vărsatul, căutaţi informaţii medicale.
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Cum reglezi individual nivelele pH
* Utilizatorul poate regla curentul electric din ionizator cu ajutorul sursei de apă

Apăsaţi butonul principal din spatele ionizatorului în acelaşi timp în care apăsaţi şi butonul POWER,
ţinând apăsate ambele butoane timp de câteva secunde.

POWER

Pe display , la indicatorul nivelului de ph, va apărea selectarea nivelului 3 de ph, însoţit de un sunet.
(Puteţi face orice setare de la 0 până la 6).
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Apăsaţi butonul “ALKALINE” pentru a creşte până la setarea dorită, apoi apăsaţi butonul ACIDIC
pentru a descreşte până la setarea dorită.

ALKALINE

ACIDIC

Pentru fixarea setării, apăsaţi butonul “POWER”.

POWER

Modul Standby
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Adăugarea calciului

Opriţi fluxul de apă înainte de înlocuirea calciului.
- Apa se va vărsa dacă deschideţi capacul pentru calciu în timp ce ea curge.

Deşurubaţi capacul înspre stânga şi îndepărtaţi-l
– Prima oară cand este îndepărtat, e posibil să fie
foarte strâns. Folosiţi un cuţit pentru deschidere.

Close

Open

Îndepărtaţi coşul de capac şi aruncaţi granule de calciu rămase.
Granulele nu dispar niciodată complet
– învelişul de calciu al granulelor este cel care se dizolvă încet
în apă. Granulele vor degaja calciu timp de una - două luni , în
funcţie de timpul total de folosire şi ph-ul apei.

Spălaţi coşul şi aruncaţi apa
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Calcium

Introduceţi apoi coşul în suportul pentru calciu şi învârtiţi
apoi capacul până la închidere
– Apa se va vărsa dacă nu s-a închis foarte bine capacul.

VERIFICAREA REGULATĂ ŞI CURĂŢAREA PREFILTRULUI
- Păstrarea curată a prefiltrului este un lucru critic pentru ionizator.
- Mai întâi asiguraţi-vă că sursa de apă este oprită.
- Apoi îndepărtaţi prefiltrul prin împingerea capătului şi scoaterea furtunului în acelaşi timp. Curăţaţi filtrul în detaliu pentru a îndepărta orice depunere.
- Curăţaţi pe ambele părţi.
- Reinstalaţi-l.
- Curăţaţi filtrul în acest mod de fiecare dată când observaţi că presiunea apei este foarte
scăzută.
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Î n l o cu i rea f ilt r ului
Înlocuirea filtrului
IMPORTANT! Opriţi apa înainte de înlocuirea filtrului.
Capac filtru

Atunci când indicatorul digital de viaţă al filtrului ajunge la
saturaţie sau simbolul filtrului începe să pâlpâie, filtrul trebuie
înlocuit.

Deschideţi capacul filtrului – mai întâi ridicaţi capacul prin glisare în
sus (imaginea 1), apoi glisaţi capacul înspre stânga (imaginea 2) şi
îndepărtaţi-l.

Scoateţi filtrul uzat.
- Luaţi filtrul în mâna dreaptă, apăsaţi-l ferm în jos (imaginea 1) pentru
a elibera partea de sus a filtrului, apoi trageţi-l înspre dumneavoastră
(imaginea 2) şi apoi în sus pentru a-l scoate.
- Partea de sus a filtrului se separă de înveliş prin apăsare fermă în jos.
Odată eliberat din mecanism, puteţi scoate cu uşurinţă filtrul dacă îl
trageţi înspre dumneavoastră.
- La capătul filtrului există un capac gri. Desfaceţi acest capac din
vechiul filtru şi montaţi-l-l înapoi în mecanism, la baza învelişului.

Inseraţi noul filtru în compartiment.
- Verificaţi inserarea corectă a capacului gri.
- Îndepărtaţi capetele de plastic ale noului filtru
- Aşezaţi baza filtrului cu deschidere mai mare în mijlocul capacului gri
cu ajutorul inelului negru.
- Apăsaţi filtrul în jos în compartiment şi asiguraţi-vă că deschiderea
de la capătul de sus al filtrului e introdusă corect în partea de sus a
carcasei.
Porniţi apa în ionizator pentru a verifica eventuale scurgeri, înainte de a
închide carcasa.
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Reset

Curăţaţi filtrul de praful de carbon prin pornirea apei.
- Iniţial apa va avea o anumită culoare (gri carbon – deschis)
datorită particulelor de carbon din noul filtru. Acest lucru nu e
dăunător şi este tipic pentru filtrele de carbon. Selectaţi modul
de purificare al apei şi lăsaţi apa să curgă timp de 2-3 minute.
Astfel praful de carbon va fi eliminat.
Imediat după înlocuirea filtrului, apa va curge neagră sau neclară
datorită particulelor de carbon activ din noul filtru dar devine limpede
în cel mai scurt timp.

Resetaţi indicatorul de viaţă al filtrului
- Apăsaţi butonul Reset din partea de sus a carcasei filtrului aproximativ 2-3 secunde în timp ce
ionizatorul este în standby (apa nu curge prin ionizator)

Butonul
Reset

Capac de
Filtru

SCHIMBARE
FILTRU

Închideţi capacul filtrului.

Înlocuiţi filtrul dacă apar următoarele semnale.
- apa care a curs prin ionizator şi filtru a fost poluată sever
- Apa care curge prin ionizator are un miros excesiv de puternic şi/
sau debitul apei este foarte scăzut.
- După o perioadă prelungită de inactivitate totală de 30 de zile.

28

Î n l o cu i rea F ilt r ului

Compoziţia filtrului
Calciu:
Creşte uşor conţinutul de minerale alcaline din apă. Îmbunătăţeşte mirosul şi gustul apei.
Turmalină:
Turmalina emite în mod natural energie prin unde infraroşii (– Far Infra Red FIR). FIR are
beneficii bine stabilite asupra sănătăţii şi are de asemenea un efect extraordinar asupra apei.
Filtrul Biostone conţine această piatră semi preţioasă – turmalină în formă ceramică, deci FIR
ajunge în apă.
Filtru din material neţesut
Filtrează sedimentele şi particulele.
Carbon activat granular (CAG):
Filtrul propriu zis, centrul procesului de filtrare. CAG este cel mai eficient pentru îndepărtarea
clorului - gustului şi culorii lui, chimicalelor agricole, fenolilor, trialometanului şi altor chimicale.
În carbonul activat granular este impregnat argint, pentru împiedicarea dezvoltării bacteriilor
între folosiri.
Filtru din material neţesut:
Filtrează sedimentele şi particulele.

Filtru de fibră

Filtru ultra fin

Filtru de fibră
Calciu
Filtru de fibră
Carbon activat cu argint
Filtru de fibră
Trumalină
Filtru de fibră
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Diagrama Debitului

Valvă solenoidă
Apă de
robinet

Filtru

Senzor pentru fluxul apei

Apă acidă

Celulă de
apă
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Gh i d pent r u pr oblem e te h n i c e

Condiţii
necorespunzătoare

Soluţii

Un cablu de curent nu este
conectat corect sau este conectat
la o priză defectă

Introduceţi cablul de curent în mod
corect într-o priză funcţională.

Siguranţa este arsă.
Siguranţa nu este introdusă corect.

Înlocuiţi siguranţa. În pachetul
de cumpărare este inclusă şi o
siguranţă de rezervă (de 3A/250V)

Displayul / indicatorii
de pe display nu se aprind
chiar dacă apa curge prin ionizator

Panoul de curent este defect.

Deconectaţi imediat unitatea din
priză şi luaţi legătura cu dealer-ul
pentru service.

Testul de pH arată apa alcalină
ca fiind neutră (7) iar culoarea
apei acide devine galbenă (6).
Acest lucru e normal dacă pH - ul
iniíal este 6,5

Lichid reactiv defectuos: alcalinitatea
şi aciditatea sunt produse
întotdeauna în proporţie inversă.
Astfel dacă se aprinde simbolul
pentru apă acidă înseamnă că apa
produsă este alcalină. Lipsa culorii
alcaline poate fi rezultatul unei reacţii
chimice în care acidul carbonic
degajă în apă elemente reactive.

Testaţi valoarea pH-ului în apă la
nivelele 3 şi 4, înlocuiţi substanţa
reactivă.

Curentul este tăiat în timp ce
unitatea lucrează

Nivel ridicat de sare în apă sau
TDS ridicat, mai multe setări pentru
un pH ridicat, o schimbare bruscă
de curent electric. În aceste cazuri,
aparatul se va opri automat pentru
a-şi proteja electrozii şi circuitele.

Aşteptaţi, unitatea va funcţiona
din nou după aproximativ o oră.
Ionizatorul are un mecanism
de siguranţă pentru protejarea
electrozilor şi circuitelor. Acest
mecanism va opri automat
ionizatorul. Mecanismul protejează
unitatea în cazul folosirii excesive
sau supraîncărcare de curent.

Filtrul este înfundat. Înfundarea
prematură a filtrului poate fi cauzată
de scăderea bruscă a calităţii apei
şi un influx de sedimente sau alţi
contaminanţi care solicită filtrul.

Înlocuiţi filtrul.
Curăţaţi prefiltrul.

Presiunea scăzută a apei de la
robinet.

Asiguraţi-vă că valvele de la
intrarea apei sunt deschise
complet. Presiunea apei din casă
poate fi prea mică.

Furtunul este legat, înnodat sau
cumva restricţionat.

Îndreptaţi furtunul.

Displayul nu se aprinde

Debitul apei alcaline este foarte
scăzut
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Soluţii

Filtrul a expirat în condiţii normale
sau prin înfundare datorită proastei
calităţi a apei.

Înlocuiţi filtrul.

Schimbarea bruscă a calităţii apei prin
creşterea nivelului de colină. Nivelele
ridicate de colină pot fi observate în
unele zone în timpul verii. Aceste
nivele se încadrează în standardele
de securitate ale apei de băut, însă în
contact cu apa ionizată poate crea o
reacţie, degajând astfel un miros unic.

Selectaţi un nivel mai mic de
ph (1-2). Dacă mirosul persistă,
probabil este necesar să schimbaţi
filtrul.

Apa are un aspect lăptos, pe
fundul paharului rămân mici
particule albe, precum zăpada.

În apă există substanţe tari (în
principiu calciu)Albul rămas în
apă este CaCO3 (carbonat de
calciu). După ce CO2 şi Ca se
leagă într-un loc unde unde există
nivele ridicate de CO3, în urma
procesului de ionizare rămân în
apă legăturile de CO2 cu Ca.

Acestea sunt doar calciu! Nu numai
că nu sunt dăunătoare ci pot fi chiar
benefice pentru dumneavoastră.
Amintiţi-vă că ionizatorul separă şi
condensează mineralele alcaline, iar
dumneavoastră vedeţi exact acest lucru.
Puteţi seta un nivel mai scăzut (1-2)
pentru a reduce acest efect care apare
doar în apa dură.

La început nu are miros, însă după
o oră, apa alcalină începe să aibă
un miros.

Recipientul de apă este murdar şi
trebuie curăţat. Mizeriile se îmbină
cu apa alcalină. Filtrul este expirat.

Curăţaţi recipientul de apă.
Selectaţi un nivel mai scăzut de ph
(1-2). Înlocuiţi filtrul.

Există scurgeri de apă din carcasa
filtrului.

Filtrul nu este instalat în mod
corect în compartimentul său.

Scoateţi filtrul şi reinstalaţi-l corect,
urmând instrucţiunile de înlocuire a
filtrului. Creşteţi debitul apei intrate
în ionizator.

Din orificiul pentru apă acidă nu
curge deloc apă acidă.

Furtunul pentru ieşirea apei acide
este legat, înnodat sau cumva
restricţionat.

Îndreptaţi furtunul, creşteţi debitul
apei intrată în ionizator.

Miros ciudat al apei alcaline.
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Specificări
Număr de permisie pentru producţie

No.610, Ministerul sănătăţii şi bunăstării

Caracteristică

Generator de apă ionizată

Model

AQUARION - JP 109

Voltaj

AC120V / 220V / 240V

Consum de curent

0.38A(80W)

Greutate

Approx 6.5kg

Dimensiuni

245 X 130 X 330(mm)

Presiunea aplicabilă a apei

0.7~5kgf/cm2

Temperatura aplicabilă a apei

5~30 0C

Tip de operare al unităţii

O singură atingere - Pornirea automată a
ionizării

Modalităţi de operare a unităţii

Robinet - apă - deschidere şi - închidere

Dispozitiv de
electroliză

Dispozitiv de
purificare al apei

Metodă de electroliză

electroliză continuă

Putere de electroliză

4 nivele

Debitul maxim al apei
ionizate

Maxim 3 litrii / minut (apă acidă şi alcalină)

Dispozitiv de curăţare

Curăţare automată şi manuală

Materialul electrozilor

Platină şi Titan

Înlocuirea filtrului

Filtru uşor de înlocuit

Viaţa filtrului

Filtru de carbon activ : aprox 5-6 luni la un consum
în medie de 20 L/zi

Indicatorul de viaţă al
filtrului
Compoziţia filtrului
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Indicator FND
Carbon impregnat cu argint

Dispozitiv de purificare al apei

Senzor de temperatură / Oprire automată

Sursa de apă

Conexiune directă

A L K A L I N E

I O N I CW A T E R SY ST E M

M E MO
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