Miracle Max Royale

Instrukcja obsługi PL wersja 1.2015
Podane informacje w instrukcji mogą ulec zmianie w zależności od zmian/modyfikacji
urządzenia.

Uwaga: wszystkie podane dane dotyczące wielkości pH oraz ORP są referencyjne i
mogą się różnić w zależności od źródła ujęcia wody i jej jakości (twardości, zawartości
minerałów itp.). Wskazane jest, aby przed jonizatorem były montowane systemy filtrów
do oczyszczania wody.
Własność: Symec Consulting.
Wszystkie prawa dotyczące tego dokumentu zastrzeżone. Kopiowanie, także fragmentów,
powielanie i włączanie do jakiejkolwiek bazy odtwarzania elektronicznego oraz mechanicznego
bez uzyskania wcześniejszej zgody właściciela zabronione. Jakiekolwiek wykorzystanie wymaga
wyraźnej zgody właściciela Symec Consulting.
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Opis produktu
Jonizator wody

Widok z przodu
A.
B.
C.

Widok z tyłu
D.
E.
F.
G.
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Otwór wkładu mineralnego
Otwory montażowe
Kabel zasilający
Panel filtra PJ-6000

Przyłącze wylotu wody
Złącze kabla danych PS2 do kranu
Boczny zawór regulacyjny przepływu

Widok z dołu
H.
K.
L.

Zawór regulacyjny odpływu
Gniazdo zasilania AC
Bezpiecznik

K. Gniazdo zasilania AC
L. Bezpiecznik
M. Wlot wody do urządzenia
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Opis produktu
Opis kranu z panelem cyfrowym

Kran, widok z przodu
A.
B.

Otwór wylewki kranu
Ekran dotykowy z podświetleniem
LED

Kran, widok z tyłu
C.
D.
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Głośnik
Przycisk reset

Podstawowy rysunek montażowy
Uwaga: zawsze sprawdzaj wszystkie przyłącza po dokręceniu i w ciągu
kolejnych 24h od ich wykonania/zmiany, aby wykluczyć jakiekolwiek
wycieki. Jeśli planujesz wyjazd lub dłuższe niekorzystnie z urządzenia
zamknij zawory i odłącz zasilanie.

Kran z panelem cyfrowym

Jonizator wody

A.
B.
C.
D.
E.

Pre-filtracja

Wylot spustowy-odrzut wody
Dopływ wody do kranu z panelem cyfrowym
Kabel danych do kranu
Wlot doprowadzania wody do pre-filtracji (niezałączony)
Wlot wody do jonizatora wody za modułem
pre-filtracji
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Opis produktu
Zestaw montażowy

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Przyłącze odpływu (szybkozłączka 1/4”)
Koszyk wkładu mineralnego - w urządzeniu jest zamontowany jeden
Uszczelnienie kabla danych i wylotu wody z osłonką z gumy silikonowej (3/8")
Rurka dł. 150 cm 1/4" (2 rolki), rurka dł. 150 cm 3/8" (1 rolka).
Złączka redukcyjna ciśnienia (szybkozłączka 1/4”)
Zestaw odczynnika pH w kroplach (kroplomierz odczynnika pH, buteleczka do testowania pH, tabela kolorów).
Zawód kulowy dopływu wody (wylot 1/4”)
Złączka wlotu wody do kranu (szybkozłączka 3/8”)

Uwaga:
Ciśnienie wody odpływowej nie może przekraczać 70 psi. Należy zamontować złączkę redukcyjną ciśnienia wody,
w innym przypadku gwarancja zostanie unieważniona.
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Funkcje
Kran z metalu niezawierającego
ołowiu

Zawór regulacyjny przepływu wody

Ekran dotykowy, kolorowy, 3,5”
HVGA

Otwór wkładu mineralnego

Łatwy w użytku, przyjazny interfejs
dotykowy kranu

Nagrane komunikaty w wielu
językach

Wytrzymała i elegancka konstrukcja
kranu

Funkcja blokowania pH

Tryb uśpienia dla oszczędności
energii elektrycznej
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Skrócona instrukcja
UWAGA:
*Przed użyciem urządzenia prosimy o uważne przeczytanie całej instrukcji.
Producent Chanson i dystrybutorzy nie są odpowiedzialni za usterki lub wypadki
w razie nie zastosowywania się do wytycznych instrukcji obsługi.
Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższą instrukcją.

Przycisk wody
kwasowej

Przycisk
wł/wył wody

Ustawienia
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Przycisk wody
alkalicznej
Przycisk wody
przefiltrowanej
Przycisk blokady

Przycisk wody kwasowej
3 poziomy wody kwasowej
- Niska kwasowość: nawilżanie
- Średnia kwasowość: czyszczenie i mycie
- Silna kwasowość: w procesie sterylizacji
zabija zarazki i bakterie

Przycisk wody
przefiltrowanej
- Przefiltrowana woda bez jonizacji
- Do leków
- Do mleka dla niemowląt

Podpowiedź:
W każdym momencie
wytwarzania w jonizatorze
wody zjonizowanej (po
elektrolizie) można zmienić
poziom wody wybierając
nowy i zatwierdzając przyciskiem OK; nie dotyczy to
poziomu wody silnie kwasowej.

Przycisk wody alkalicznej
4 poziomy wody zasadowej
Nisko-alkaliczna: Woda pitna, dla osób nieprzyzwyczajonych do wody alkalicznych
Średnio-alkaliczna: Do gotowania
Standardowa: Woda do codziennego picia
Silnie-alkaliczna Do mycia żywności

Przycisk włączenia wody
Nacisnąć przycisk jeden raz by uruchomić wypływ
wody. Nacisnąć ponownie, by go wyłączyć.

Przycisk blokady
Po wybraniu rodzaju wody, nacisnąć i przytrzymać
przycisk blokady przez 3 sekundy a znaczek kłódki
zmieni się z otwartej na zamkniętą. Przycisnąć
i przytrzymać kilka sekund, aby odblokować.

Ustawienia
Nacisnąć przycisk, by otworzyć tryb ustawień
języka, głośności, siły elektrolizy, filtrowania,
resetowania systemu oraz informacji.
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Obsługa panelu dotykowego
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Tryb pracy
Elektroliza

Przygotowywanie wody

Oczekiwanie

Automatyczne czyszczenie

Przycisk kwasowości
3 poziomy wody kwasowej
Niska kwasowość: Nawilżanie
Średnia kwasowość: Mycie/czyszczenie
Silna kwasowość: Sterylizacja

Przycisk wody przefiltrowanej
Wytwarzanie wody przefiltrowanej

Przycisk alkaliczny
4 poziomy wody alkalicznej
Nisko-alkaliczna: Woda pitna, dla osób
nieprzyzwyczajonych do wody alkalicznej
Średnio-alkaliczna: Do gotowania
Standardowa: Woda do codziennego picia
Silnie alkaliczna: Do mycia żywności

Przycisk włączenia wody
Wskazuje zatrzymanie jonizacji
wody (w procesie elektrolizy)
Wskazuje zatrzymanie dozowania wody
Urządzenie w trybie oczekiwania
(gotowe do wytwarzania wody
zjonizowanej)
Wskazuje, że automatyczne
czyszczenie urządzenia jest
w toku

Przycisk blokady

Ustawienia

Wskazuje zablokowanie wybranego
poziomu

Nacisnąć przycisk, by otworzyć tryb
ustawień języka, głośności, siły elektrolizy,
filtrowania, resetowania systemu oraz
informacji.

Wskazuje odblokowanie. Użytkownik może wybrać wiele poziomów
pracy

Wskaźnik okresu użytkowania filtra
Wyświetlanie pH
Wyświetla szacunkowe pH wody
dla wybranego poziomu.
Odczyn pH wody może być różny zależnie
od jakości źródła wody.

Okres użytkowania filtra upływa po przefiltrowaniu 9000 l wody lub 1 roku pracy,
zależnie od tego, co nastąpi wcześniej.
Jeżeli 1 rok upłynie przed osiągnięciem
9 000 litrów wody, wówczas wskaźnik
pokaże alarm zmiany filtru.
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Instrukcja
Włożyć wtyczkę kabla zasilania do gniazda
• Jonizator włączy się automatycznie po włożeniu wtyczki kabla do gniazda.
• Jonizator przejdzie w tryb uśpienia (Sleep Mode) po trybie oczekiwania trwającym 1 minutę. Dotknięcie ekranu
w dowolnej chwili spowoduje wybudzenie z trybu uśpienia (Sleep Mode)

Funkcje bezpieczeństwa
• Jonizator automatycznie wyłącza wodę po ciągłym dozowaniu przez 15 minut.
• Jonizator automatycznie przechodzi w tryb automatycznego czyszczenia po wypuszczeniu 30 litrów (domyślnie) wody
jonizowanej.
• Po użyciu poziomu wody silnie kwasowej, jonizator przejdzie w tryb automatycznego czyszczenia po zmianie poziomu.

Przewodnik stosowania wody alkalicznej/filtrowanej/kwasowej
Wybór poziomu jonizacji
Wybrać przycisk wody alkalicznej

: Alkaliczna

Wybrać poziom wody alkalicznej
Dostępne są 4 poziomy:

Woda dla osób
nieprzyzwyczajonych
do wody alkalicznej

Do gotowania

Do codziennego picia

Wybrać przycisk wody przefiltrowanej

Do mycia żywności

: Przefiltrowana

Wybrana woda przefiltrowana
Wybrać przycisk wody kwasowej
Wybrać poziom wody kwasowej
Dostępne są 3 poziomy:

Nawilżanie
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Mycie/czyszczenie

Sterylizacja

: Kwasowa

Rozpoczęcie dozowania wody

Po wyborze poziomu, nacisnąć „

”, by uruchomić wypływ wody.

po kilku sekundach z kranu będzie wypływała

woda jonizowana.
Nacisnąć ponownie „

”, by zatrzymać dozowanie wody. Woda przestanie płynąć.

Zmiana poziomów podczas dozowania wody
W każdym momencie wytwarzania w jonizatorze wody
zjonizowanej można zmienić poziom wybierając nowy
i zatwierdzając przyciskiem „

”; nie dotyczy

to poziomu wody silnie kwasowej.

Uwaga:
- nie przyjmuj leków razem z wodą alkaliczną,
- nie przechowuj alkalicznej wody w pojemnikach ze stali nierdzewnej, brązu lub aluminium, zalecamy czyste, szczelnie zamykane naczynia ze szkła lub ceramiki.
- picie wysoko alkalicznej wody nie jest zalecane i może powodować uczucie dyskomfortu.
- nie pij kwaśnej wody.
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Instrukcja
Funkcja blokowania
Krok 1
Wybrać poziom pH do zablokowania.
Krok 2
Przycisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk „
a symbol kłódki zmieni się na „

”. Urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy,

”. Po uruchomieniu blokady nie jest możliwa zmiana na inny poziom.

Krok 3
W celu zwolnienia blokady należy przycisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk „

”

 Gdy aktywowany jest przycisk blokady
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Serwisowanie/ reset filtra
• Kiedy wskaźnik okresu użytkowania filtra osiągnie 1 kreskę, zacznie migać na czerwono. Na koniec każdego użycia
jonizatora będzie również słyszalny komunikat „Proszę przygotować się do zmiany filtra” (Please be ready to change
filter). Przypomina to o tym, że zbliża się czas wymiany filtra.
• Kiedy pasek wskaźnika okresu użytkowania filtra jest pusty, należy wymienić filtr. Wskaźnik okresu użytkowania
będzie migać na czerwono. Na koniec każdego użycia jonizatora będzie również słyszalny komunikat „Proszę zmienić
filtr” (Please change filter).

 Zbliża się konieczność wymiany filtra

 Konieczna wymiana filtra
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Instrukcja
Ustawienia
Nacisnąć przycisk

, aby otworzyć tryb ustawień

Ustawianie języka: Można wybrać jeden z dwóch języków:
angielski lub chiński tradycyjny.

* Naciśnięcie w dowolnym momencie ikonki kropli wody
spowoduje powrót do ekranu głównego.
* Naciśnięcie w dowolnym momencie przycisku wstecz
otwiera poprzednią stronę.
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Wybrać poziom głośności komunikatu głosowego
lub wyciszyć.

Wybrać poziom wody i zmienić moc elektrolizy przyciskami

oraz

.

Nacisnąć przycisk reset, by powrócić do ustawień fabrycznych elektrolizy.
Należy zapytać lokalnego dystrybutora o takie ustawienia.

* Naciśnięcie w dowolnym momencie ikonki kropli wody
spowoduje powrót do ekranu głównego.
* Naciśnięcie w dowolnym momencie przycisku wstecz
otwiera poprzednią stronę.
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Instrukcja

Wybrać częstość cykli automatycznego czyszczenia (opcje
- od "co 10 litrów" do "co 60 litrów") Domyślnie cykl
automatycznego czyszczenia ustawiony jest na czyszczenie
co 30 litrów.
Należy skonsultować się z lokalnym dystrybutorem,
by ustawić cykl automatycznego czyszczenia najlepiej
dopasowany do danej jakości wody.

Filtr jonizatora należy zmieniać, gdy wskaźnik okresu
użytkowania osiągnie „0” l (litrów) lub „0” dni (w zależności od tego co będzie pierwsze).
Przycisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk potwierdzenia (Confirm), aby zatwierdzić zresetowanie okresu
żywotności filtra. Licznik filtra zresetuje się
do ustawień domyślnych.

* Naciśnięcie w dowolnym momencie ikonki kropli wody
spowoduje powrót do ekranu głównego.
* Naciśnięcie w dowolnym momencie przycisku wstecz
otwiera poprzednią stronę.
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Nacisnąć i przytrzymać przycisk „Reset” przez 3 sekundy,
a jonizator powróci do ustawień domyślnych.

Na tej stronie jest wyświetlana wersja stosowanego oprogramowania.

* Naciśnięcie w dowolnym momencie ikonki kropli wody
spowoduje powrót do ekranu głównego.
* Naciśnięcie w dowolnym momencie przycisku wstecz
otwiera poprzednią stronę.
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Wymiana filtra
Patrząc na jonizator od
przodu, usunąć prawy
panel wysuwając go do
góry.

Przytrzymać
mocno
obudowę filtra, obrócić
nakrętkę filtra zgodnie z
kierunkiem ruchu wskazówek
zegara
i otworzyć.

Przytrzymać
nakrętkę
filtra,
obrócić
filtr
odwrotnie
do
uchu
wskazówek
zegara
i wyjąć.

Umieścić płaską gumową
tarczę na górze nowego
filtra i wsunąć go do
nakrętki. Obrócić zgodnie
z
kierunkiem
ruchu
wskazówek
zegara,
by
zablokować
filtr
w nakładce.
Wepchnąć filtr
do obudowy.

Zresetować licznik filtra
(patrz
resetowanie
licznika filtra w instrukcji
ustawień).
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Przechylić obudowę filtra
w bok.

Wyjąć nakrętkę wraz
z filtrem (filtr będzie
przymocowany
do nakrętki).

Pamiętać, żeby zachować
płaską tarczę gumową
i przenieść ją do nowego
filtra (tarcza gumowa
może znajdować się na
starym filtrze lub przykleić się do nakrętki
filtra).
Wsunąć filtr z nakrętką
do
obudowy
filtra.
Przytrzymać
obudowę
filtra
i
nałożyć
i przykręcić nakrętkę
z powrotem obracając
zgodnie z kierunkiem
ruchu wskazówek zegara.
Wsunąć filtr z nakrętką
do
obudowy
filtra.
Przytrzymać
obudowę
filtra
i
nałożyć
i przykręcić nakrętkę
z powrotem obracając
zgodnie z kierunkiem
ruchu wskazówek zegara.

Ostrzeżenia
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.
18.

Jeżeli jonizator nie będzie używany przez dłuższy okres, należy koniecznie sprawdzić, czy zostały
zamknięte wszystkie dopływy wody, a następnie wyjąć wtyczkę jonizatora z gniazda zasilania elektrycznego. W przypadku zaplanowanego dłuższej przerwy w korzystaniu z urządzenia należy wyjąć
filtr z urządzenia, osuszyć go, włożyć do plastikowej torebki, a następnie umieścić w lodówce.
Nie próbować naprawiać ani modyfikować żadnych części jonizatora. Otwarcie jonizatora lub wykonanie jakichkolwiek modyfikacji spowoduje unieważnienie gwarancji.
Nie wkładać i wyjmować wtyczki do gniazda zasilania z dużą częstotliwością. Spowoduje to uszkodzenie jonizatora i unieważnienie gwarancji.
Nie używać uszkodzonego kabla zasilającego. Skontaktować się z dystrybutorem w celu wymiany.
Pył i wodę należy usuwać z kabla zasilającego, gdyż może to spowodować zakłócenia elektryczne i
doprowadzić do pożaru.
Do czyszczenia żadnej z części jonizatora nie należy stosować nadmiernych ilości wody ani agresywnych środków czyszczących (takich jak benzen lub benzyna). Podczas czyszczenia jonizatora upewnić
się, że jest odłączony z gniazda zasilania. Pozwoli to zapobiec uszkodzeniom korpusu jonizatora lub
elektroniki.
Nie montować jonizatora w pomieszczeniach nadmiernie zimnych lub gorących.
Po zauważeniu wycieków z urządzenia, należy natychmiast zamknąć dopływ wody i odłączyć zasilanie elektryczne (wyjąć wtyczkę z gniazdka). Należy skontaktować się z działem technicznym w celu
uzyskania pomocy.
Gdy z jonizatora słychać nienormalne dźwięki, lub urządzenie nieprawidłowo zachowuje się przy
uruchomieniu lub podczas pracy, wyjąć wtyczkę z gniazda zasilania i skontaktować się z działem
technicznym w celu uzyskania pomocy.
Nie umieszczać żadnych źródeł otwartego ognia w pobliżu jonizatora, gdyż może to doprowadzić do
uszkodzenia urządzenia.
Przy przesuwaniu jonizatora nie ciągnąć za wtyczkę, gdyż może wypaść z gniazda zasilania lub z
gniazdka kabla zasilającego znajdującego się pod jonizatorem i spowodować uszkodzenia elektryczne.
Nie wkładać wtyczki jonizatora do gniazda, gdy gniazdko elektryczne jonizatora lub gniazdo naścienne jest poluzowane. Może to spowodować uszkodzenia elektryczne i doprowadzić do pożaru.
Nie dotykać mokrymi dłońmi kabla zasilającego, złącza elektrycznego jonizatora ani gniazda zasilającego, aby uniknąć porażenia elektrycznego lub pożaru.
Nie zginać i nie zaciskać kabla elektrycznego, ani nie umieszczać go pod ciężkimi przedmiotami,
gdyż może on ulec uszkodzeniu. Może to doprowadzić porażenia elektrycznego lub pożaru.
Do zasilania jonizatora nie stosować rozgałęziacza, zwłaszcza jeżeli jest stosowany do zasilania
również innych urządzeń - może to doprowadzić do problemów z zasilaniem, uszkodzenia sprzętu lub
pożaru.
Nie próbować naprawiać kabla elektrycznego. Odłączyć go od gniazda zasilającego i skontaktować się
z działem technicznym w sprawie wymiany. Uszkodzony kabel może spowodować zniszczenie mienia
lub pożar.
Sprawdzić, czy gniazdo zasilające jest uziemione. W innym przypadku należy je wymienić; brak
uziemienia może spowodować uszkodzenia lub pożar.
Maksymalna dopuszczalna temperatura wody zasilającej urządzenie nie może przekraczać 40 °C,
wyższa temperatura grozi uszkodzeniem/zniszczeniem filtrów oraz urządzenia.

Uwaga: jeśli wyjeżdżasz na urlop lub planujesz dłuży pobyt poza miejscem
instalacji zawsze zamykaj zawór doprowadzający wodę do urządzenia.
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Wykrywanie i usuwanie usterek
Problem

Co sprawdzić

Wewnętrzny wyciek z jonizatora

Skąd pochodzi wyciek

Przeciek ze złączki wlotu lub wylotu

Sprawdzić złączki i rurki, by określić
dokładnie pochodzenie przecieku

Odczynnik pH (w kroplach) zużył się
lub zepsuł.
Sprawdzić, czy przepływ wody nie
jest za szybki
Brak uzdatniania wody
Możliwe, że powstały osady kamienia
wapiennego

Zapach wybielacza z wody kwasowej

Białe płatki w jonizowanej wodzie
alkalicznej

Woda skapuje z wylotu spustu
po użytkowaniu.
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Podczas wytwarzania wody kwasowej
może być produkowany kwas podchlorawy, który nadaje wodzie zapach
wybielacza.
Proces jonizacji powoduje wyższe
stężenie wapnia w wodzie.

Jest to nieszkodliwe. Można takiej
wody używać.

Sprawdzić, czy zatrzymuje się
po kilku sekundach po wyłączeniu
jonizatora.

Rozwiązanie
Należy skontaktować się z działem
technicznym w celu wykrycia
i usunięcia usterki i uzyskania instrukcji postępowania
Usunąć rurkę i sprawdzić, czy jej
kształt jest okrągły, przecięcie proste,
a nie pod kątem, a następnie ponownie
podłączyć do złączki sprawdzając, czy
wsunęła się tak daleko, jak to możliwe.
Skontaktować się z dystrybutorem lub
działem obsługi klienta i zamówić
odczynnik pH.
Zmniejszyć prędkość przepływu, jeżeli
to konieczne.
W przypadku twardej wody, zaleca się
oprócz cyklu automatycznego czyszczenia, przepłukiwanie urządzenia
wodą z kwaskiem cytrynowym, co
hamuje osadzanie się kamienia pochodzącego z twardej wody.
Nie jest to szkodliwe dla skóry.
Jest to nieszkodliwe. Można takiej
wody używać.
W przypadku twardej wody, zaleca się
oprócz cyklu automatycznego czyszczenia, przepłukiwanie urządzenia
wodą z kwaskiem cytrynowym, co
hamuje osadzanie się kamienia pochodzącego z twardej wody.
Jest to normalne, gdyż wewnątrz
jonizatora po wyłączeniu nadal znajduje się woda, szczególnie w odpływie.
Jeżeli po dłuższym czasie po użytkowaniu woda nadal kapie należy
skontaktować się z działem technicznym w celu uzyskania pomocy.

Problem

Co sprawdzić

Rozwiązanie

Sprawdzić zawór regulacyjny po
stronie przepływu, zawór rozdzielczy
i główny zawór wyłączający.

Jeżeli jeden z nich jest zamknięty
częściowo lub całkowicie, przepływ
wody będzie ograniczony.
Jeżeli nie ograniczają przepływu, może
to być wskazówką, że filtry wymagają
wymiany. Również sama woda może
powodować zatkanie filtrów
i ograniczenie przepływu wody.
W przypadku twardej wody, zaleca się
oprócz cyklu automatycznego czyszczenia, przepłukiwanie urządzenia
wodą z kwaskiem cytrynowym, co
hamuje osadzanie się kamienia pochodzącego z twardej wody.
Wymienić, jeżeli jest przepalony
Skontaktować się z dystrybutorem
i kupić nowe filtry.
Należy skontaktować się z działem
technicznym w celu uzyskania pomocy.
Jeżeli nie, włożyć wtyczkę do gniazda
zasilającego.

Czy filtry były wymienione?
Ograniczenie przepływu wody.

Białe płatki w wodzie występują w
wyniku osadzania się wapnia.

Nie można włączyć jonizatora.
Brzydki zapach z jonizatora.

Sprawdzić bezpiecznik jonizatora.
Sprawdzić, czy filtry zostały wymienione.
Sprawdzić, czy filtry zostały wymienione.

Na ekranie pojawia się kod błędu.

Sprawdzić, czy urządzenie jest
podłączone do zasilania.
Sprawdzić, czy gniazdo zasilania ma
przełącznik GFI.
Sprawdzić, czy jonizator nie działał
przez długi okres czasu.

Nie można włączyć jonizatora.
Sprawdzić, czy na ekranie nie ma
komunikatu błędu przegrzania.

Jeżeli tak, wcisnąć przycisk reset.
Jeżeli tak, należy pamiętać,
że jonizator wyłącza się po 15 minutach pracy.
Gdy występuje, odczekać 60 minut
przed ponownym użytkowaniem
jonizatora, by urządzenie ochłodziło
się.
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Specyfikacja
Model

VS-A705

Napięcie/częstotliowość znamionowa

100~240V / 50~60Hz

Moc

185W

Wymiary jonizatora

szer.: 256 mm / wys.: 315,4 mm / głęb.: 170 mm

Wymiary kranu

szer.: 110,2 mm / wys.: 242 mm / głęb.: 192 mm

Masa jonizatora

3,4 kg

Masa kranu

1,3 kg

Maksymalne ciśnienie wody

8~70 psi

Temperatura wody

41 ~104°F / 5 ~ 40°C
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Tabela konserwacji
Wykonana konserwacja
Czas konserwacji
Część
Data konserwacji
Rok/miesiąc/data

Część
Wymiana

Część
Wymiana

Część
Wymiana

Część
Wymiana

Wymiana

● Czas wymiany zależy od jakości wody i intensywności użytkowania.
● Przy regularnej wymianie filtra urządzenie charakteryzuje bardzo długi okres użytkowania.
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Podstawowe informacje o jonizowanej
wodzie
Zalety jonizowanej wody:
 alkaliczna woda jonizowana pomaga neutralizować kwasy, dzięki czemu, zdaniem wielu lekarzy, zapobiega chorobom
oraz poprawia stan zdrowotny organizmu
 alkaliczna woda pełni funkcję silnego przeciwutleniacza, obniżającego znacznie poziom wolnych rodników, dzięki
czemu wspomaga ochronę przed niektórymi przewlekłymi chorobami i poprawia stan zdrowia
 struktura molekularna grup cząsteczek wody w jonizowanej wodzie jest zmniejszona, dzięki czemu taka woda jest lepiej
wchłaniana przez organizm, tym samym szybciej go nawadniając; ponadto przyspiesza metabolizm, co wpływa na młody i zdrowy wygląd
 minerały zawarte w alkalicznej wodzie jonizowanej są lepiej przyswajalne, dzięki czemu są w większym stopniu wykorzystywane przez organizm
 alkaliczna woda poprawia smak potraw i jest odpowiednia do przygotowywania oraz gotowania wszystkich posiłków,
które wymagają dodania wody
 kwaśna woda może być używana do sprzątania, mycia twarzy oraz jako środek antybakteryjny

Zalecenia dotyczące picia alkalicznej wody:
 Poziom (1) pH 8.0-9.0 przeznaczona do picia w początkowym okresie, 1-2 szklanki dziennie, przez 4-7 dni celem
przyzwyczajenia organizmu
 Poziom (2) pH 8.5-9.5 przeznaczona do picia po początkowym okresie, 1-2 szklanki dziennie, przez 3-4 dni
 Poziom (3) pH 9.2-9.8 przeznaczona do codziennego picia, zalecana przy niektórych przewlekłych chorobach
 Poziom (4) oraz kwaśna woda nie jest przeznaczona do picia, na końcu tego dokumentu znajduje się więcej informacji
 Więcej korzyści z picia alkalicznej wody osiągniesz, gdy:
 czujesz się głodny 30 min. przed posiłkiem
 napijesz się pół godziny przed posiłkiem oraz 2 godziny po posiłku
 Wartości uzyskiwanych poziomów pH wymienione w niniejszej instrukcji i wyświetlane na panelu urządzenia mogą się
różnić od rzeczywistych, w zależności od jakości wody w kranie
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Takie pH mają:

mycie warzyw

alkaliczna
woda

codzienne picie

gotowanie

początkowe spożywanie
neutralna
woda

filtrowana woda

mycie skóry

kwaśna woda

mycie

antybakteryjna

SILNIE ZASADOWA pH 10.0-11.0
- efektywne obniżenie poziomu pestycydów podczas
mycia owoców i warzyw
- sterylizacja warzyw, wołowiny, wieprzowiny, świeżych
ryb; wydobywa naturalne aromaty
- doskonała do gotowania zup, pomocna w utrzymaniu
składników odżywczych i koloru
- mycie naczyń z oleju i trudnego brudu, usuwanie plam z
oleju
POZIOM 3 pH 9.2-9.8
- do codziennego picia celem poprawy ogólnego stanu
zdrowia
- pomocna w niestrawności, zaparciach, biegunce
POZIOM 2 pH8.5-9.5
- do picia po początkowym okresie przez 3-4 dni
- do parzenia herbaty i kawy, zmniejsza gorycz; do wstępnego gotowania żywności
- zmniejsza zmęczenie, senność
POZIOM 1 pH8.0-9.0
- do picia w początkowym okresie przez 4-7 dni
- wyrównuje równowagę organizmu
Neutralna
- do popijania leków i rozpuszczania mleka dla dzieci
KWAŚNA 1 pH 5.0-6.0, 6,5
- mycie twarzy i pielęgnacja skóry
- nie nadaje się do picia
- idealna do kąpieli dla wrażliwej skóry oraz niemowląt,
stosowana przy oparzeniach słonecznych
- wygładza skórę; do mycia zębów
- przywraca włosom połysk; stosowana po goleniu
KWAŚNA 2 pH 3.0-5.0
- do mycia i prania
- nie nadaje się do picia
- do mycia naczyń i podłóg bez użycia środków chemicznych
- do mycia powierzchni szklanych
- zmniejsza specyficzny zapach zwierząt
SILNIE KWAŚNA pH 2.5
- mycie, dezynfekcja i higiena
- nie zalecana do picia
- zabija zarazki i bakterie na deskach do krojenia, nożach,
naczyniach i urządzeniach kuchennych, ściereczkach do
naczyń itp.
- do higieny, dezynfekuje ręce

winogrona,
wodorosty, imbir

soja, szpinak,
grzyby

banany, orzechy,
czerwona fasola,
sałata, marchew
kapusta, bakłażan,
cebula, herbata,
jabłka
tofu, mleko, miso,
chleb, szparagi

wołowina, ryż,
ośmiornice, piwo

żółtko, sery,
kałamarnice,
owies
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