
 



ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЙОНИЗАТОРИ. 

Ползи от йонизирана вода: 

1. Алкалната йонизирана вода възвръща алкално-киселинния баланс в 
организма, с което подобрява здравословното състояние и 
предпазва от болести. 

2. Алкалната вода действа като мощен антиоксидант, неутрализира 
свободните радикали, помага в борбата с хронични болести. 

3. Йонизираната структурирана вода е с по-малък брой молекули в 
клъстерните групи. Това спомага за отлично усвояване на водата от 
клетките, което води до ускоряване на метаболизма, подмладяване 
и поддържане на здравето. 

4. Минералите в йонизирана вода се усвояват лесно. 
5. Приготвянето на храната с алкална вода подобрява вкусовите 

качества. 
6. Кисела йонизирана вода може да се използва за козметични цели и 

дезинфекция. 

Препоръки за употреба на произвеждана от йонизатора вода: 

1. Първото ниво на алкалност (pH 8-9). Пиенето на водата се започва от 
това ниво и продължава от 4 до 7 дена. 

2. Второто ниво на алкалност (pH 8,5-9,5). След първоначалния период 
на пиенето на водата от първото ниво препоръчва се последва с 
второто ниво. Периодът на пиенето на водата от второто ниво е от 3 
до 4 дена. 

3. Трето ниво на лкалност (pH 9,2-9,8). Препорчва се за ежедневна 
консумация и приготвяне на храната след привикването на 
организма с алкална вода от първите две нива.  

4. Пречистена вода. Това е филтрирана вода, която не е подложена на 
електролиза. Препоръчва се за прием на лекарства и приготвяне на 
бебешки каши и млека. Да не се приемат лекарства с алкална вода. 

5. Йонизирана кисела вода не се пие. Използва се за козметични 
цели и за дезинфекция. 

6. Най-големи ползи от пиенето на алкална вода организмът извлича 
когато се према: 
- на гладно, преди хранене; 
- в периода половин до два часа след хранене. 

7. Упоменатите по-горе стойности на pH са приблизителни и могат да  
варират в зависимост от качеството на захранващата вода.  



 



 

 

 

 

 



АКСЕСОАРИ 

А. Гъвкав маркуч от неръждаема 

стомана 

B. Възвратен клапан 1/4 цола 

C. Винтове 

D. Дюбели 

E.Найлонов плик 

F. Шлаух ¼“ 

G. Вакумче за закрепване на 

маркуча 

H. pH реактив 10мл 

I. Бутилка за тест pH 

J. Превключвател 

K. Аксесоари за превключвател  

L. Съединител за превключвателя, 

външна резба. 

M. Цветна таблица 

N. Предпазител 

O. Предварителен филтър 

P. Контейнер за минерали – за сол 

Q. Контейнер за минерали – за 

турмалин 

R. Запушалки 

S. Тапа 

При евентуално връщане на уреда от клиента, йонизаторър трябва да 

бъде предпазен с тапата (S) и запушалките (R). Продавачът на уреда не 

отговаря за повредите причинени от течове по време  на транспорта. 

 



ВЪНШЕН ВИД НА ЙОНИЗАТОРА 

A. Корпус. 

B. Сензорни бутони. 

C. LCD дисплей. 

D. Гъвкав маркуч от неръждаема стомана 

E. Ключ за дебита на водата 

F. Минерален порт 

G. Отвори за стенен монтаж 

H. Капак за предварителни филтри 

I. Изход на изтичаща вода 

J. Контролен клапан за изтичаща вода 

K. Вход на захранваща вода 

L. Предпазител 

M. Захранващ ел. кабел с щепсел 

 

 

 



КОНТРОЛЕН СЕНЗОРЕН ПАНЕЛ 

 

A. ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ ON/OFF 

B. Strong alkaline – силно алкална вода 

C. Alkaline 3 - трето ново на алкалност на вода 

D. Alkaline 2 – второ ниво на алкалност на вода 

E. Alkaline 1 – първо ниво на алкалност на вода 

F. Filtered – пречистена, филтрирана вода 

G. Acidic 1 – първо ниво на кисела вода 

H. Acidic 2 – второ ниво на кисела вода 

I. Strong acidic – силно кисела вода 

J. Mode 

K. Enter 

L. Lock/+ 

M. Volume /- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LCD ДИСПЛЕЙ 

 

A. Индикатор за алкална вода. Alkaline 3 Alkaline 2, Alkaline 1, Strong 

alkaline информира за нивото на алкалност на произвеждана в 

момента вода. 

B. Индикатор за кисела вода. Acidic 1 , Acidic 2 , Strong acidic информира 

за нивото на киселост на произвеждана в момента вода. 

C. Индикатор за пречистена, филтрирана вода. Йонизаторът показва 

Filtered за да информира, че в момента водата се пречиства от 

предварителните филтри и не се провежда електролиза.  

D. Индикатор за електролиза. Когато се появява това означава, че в 

момента процесът на електролизата е в действие. 

E. pH индикатор, показва нивото на pH на произвежданата вода. 

F. ORP индикатор, показва нивото на окислително редукционен 

потенциал на произвежданата вода. 

G. Индикатор на дебита на водата, показва количество вода в 

литри/минута. 

H. LOCK този индикатор се активира когато йонизаторът се изключва. 

I. Индикатор за нивото на звука. 

J. Error появява се при открити от йонизатора проблеми. 

K. Индикатор за капацитета и изхабяване на предварителните филтри. 

L. Индикатор за липса на захранване на уреда с вода. Появява се, 

когато уредът не се захранва с вода. 

 



ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ 

Монтажът на системата може да стане по 2 начина. 

Метод А. 

Свързване с превключвателя. 

1. Превключвателят да се съедини с батерията. 

2. Да се използва парчето тръба ¼“ и да се свърже с ¼“ бърза връзка 

на възвратния клапан. Препоръчва се монтиране на 

предварителен механичен филтър преди йонзатора.  

3. Да се използва парче тръба ¼“ и да се свърже с изхода на 

отпадната вода. 

4. Йонизаторът да се постави на предвиденото място, може да се 

закачи на стената. 

5. Да се монтира гъвкав маркуч от неръждаема стомана на уреда. 

Дръжката на присъединителя може да бъде монтирана от ляво или 

от дясно в зависимост от индивидуалните предпочитания. 

 



Метод Б. 

Свързване с водоизточник. 

1. Демонтаж на батерия. 

2. Да се използва хромиран присъединител ¾“, който може да 

закупите от магазина на фирма Павирани ЕООД  и да се свърже с 

тръбата за студена вода. За да се компенсира разстоянието на 

топлата вода се монтира удължител ¾“. 

3. На хромираният присъединител се монтира кран ¼“ , на който се 

поставя шлаух ¼“. 

4. Шлаухът да се включи към йонизатора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метод C. 

Монтаж под мивка 

 

 

 

 

 

 

 



СХЕМАТА НА СВЪРЗВАНЕ 

A. Присъединител. 

B. ¼“ захранващ шлаух. 

C. ¼“ отвеждаща шлаух. 

D. Вакумче за закрепване на отвеждащ шлаух. 

E. Гъвкав маркуч. 

F. Захранващ кабел. 

G. Корпус. 

H. Сензорни бутони. 

I. LCD дисплей. 

ВАЖНО:  

Ако налягането във водопроводна мрежа е високо задължително е 

монтирането на редуктор на налягане. 

Инсталирането на предварителни филтри също е належащо за 

предпазване на йонизатора от некачествена входяща вода. 



 

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА НА ЙОНИЗАТОРА. 

 

Включване в електрическа мрежа. 

 

1. Щепселът на захранващия кабел да се постави в гнездото на 

електрическа мрежа. LCD дисплеят светва и йонизаторът издава 

звуков сигнал.  

2. Дисплеят и индикаторните диоди светят. Йонизаторът е в 

готовност за работа. 

3. Ако йонизаторът не бъде използван в продължение на 60 секунди 

LCD дисплеят загасва, но йонизаторът продължава да е в готовност 

за работа. 

 

Какви действия да се приемат за получаване на алкална, 

пречистена или кисела вода? 

 

1. Уредът да се захрани с вода и електричество. 

2. Да се отвори кранът за водата, да се следи водата да тече плавно и с 

правилен дебит (най-добре ок. 1.5 л/мин). 

3. В зависимост от нуждите върху панела да се докосне “STRONG 

ALKALINE”, “ALKALINE3”, “ALKALINE2”, “ALKALINE1”, “FILTERED”, 

“ACIDIC1”, “ACIDIC2” или “STRONG ACIDIC”. Съответните индикаторни 

диоди започват да светят и е издаван адекватен звуков сигнал. 

Дисплеят свети в различен цвят в зависимост от избраният вид вода. 

Върху дисплея е отбелязано нивото на pH на водата, както и другите 

параметри. 

4. Да се натисне бутонът “POWER” - светва червевната диода. Уредът  

започва да произвежда йонизирана вода когато се чува “TURN ON”. 

Върху дисплея се появява знакът за електролиза и съответните 

зададени фабрично обозначения. 

5. Сега може да бъде настроен подходящ дебит на водата.  

6. Ако бъде избрана “ALKALINE3”, йонизаторът ще съобщи на 

английски: “The third section of alkaline electrolyzed water is in 

process” , което означава, че процесът на електролизата се провежда 

и от гъвкавия горен маркуч тече алкална вода, а  киселата се 

отвежда от  шлауха в канализацията или мивката. Ако бъде избрано 



второ ниво на кисела вода  йонизаторът ще съобщи на английски 

“The second section of acid electrolyzed water is in process”. Киселата 

вода ще тече от горния гъвкав маркуч, а алкалната ще се отвежда от 

шлауха в канализацията или мивката.  Ако е избран бутонът 

”FELTERED” индикаторът за електролизата няма да се появи, от 

горния гъвкав маркуч ше тече пречистена вода и ще се чуе “Cleaned 

water”. 

7.   Да се натисне бутонът “POWER” и уредът пак ще се върне в 

положение готовност за работа. Процесът на електролизата спира 

когато се чува звуков сигнал “TURN OFF”.  Уредът автоматично 

запаметява последният вид на използваната вода.  

 

    pH/ORP индикатори 

Когато се провежда процесът на 

електролизата на водата върху 

дисплея последователно се появяват 

стойностите на pH и ORP. 

 

 Регулиране на дебита на водата. 

 Вграденият регулатор на потока на 

водата помага за постигане на 

правилен дебит. Това се постига с 

натискането на бутоните “LOW”, “MID” 

или “MAX”. 

 

 

Регулиране на съотношението на алкална към кисела вода. 

Тази настройка се прави от производителя, не се препоръчва да се 

променя от потребителя.  

 

 

 

 

 



 

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА НА ЙОНИЗАТОРА. 

 

ВНИМАНИЕ:  

1. Ако уредът не се ползва в продължение на 1 час, вграденият 

електронен клапан автоматично спира захранването с вода. 

2. След преминаването на 30 литра вода, йонизаторът автоматично 

преминава в режим на самопочистване.  

3. Препоръчва се използване на сол в минералния порт за 

производство на силно кисела вода. За постигане на максимален 

ефект да се намали дебитът на водата. 

-уредът съобщава със звуков сигнал за неточно количество сол; 

-ако дебитът на водата е прекалено голям уредът ще съобщи на 

английски: “Water flow is too large, please turn the flow valve down”. 

     4.  Предварителният филтър трябва да бъде подменян своевременно. 

 

              Контейнер за калций (турмалин), жълта кошничка. 

1. Уверете се, че червената индикаторна лампичка “Power” НЕ СВЕТИ и 

йонизаторът е в режим готовност за работа.  

2. Да се отвори минералния порт и да се извади жълтият на цвят 

контейнер.  

3. Контейнерт да се напълни с турмалин. 

4. Контейнерът да се постави в минералния порт и капачката да се 

завие по посока на часовниковата стрелка.  

5. Когато в минералния порт е поставен контейнерът с турмалин да се 

избират само едно от нивата на алкална вода.  След поставянето на 

контейнера и затварянето на минералния порт да се натисне бутонът 

“Power”. 

6. След изваждането на контейнера от минералния порт той трябва да 

се изплакне и подсуши. 

 

         

 



 

        Контейнер за сол, бяла кошничка.  

1. Уверете се, че червената инддикаторна лампичка “Power” НЕ СВЕТИ 

и йонизаторът е в режим готовност за работа.  

2. Да се отвори минералния порт и да се извади белият на цвят 

контейнер.  

3. Контейнерът да се напълни със сол най-малко 20% от обема. Това 

количество е достатъчно за 30-40 минути.  

4. Контейнерът да се постави в минералния порт и капачката да се 

завие по посока на часовниковата стрелка.  

7. Когато контейнерът в минералния порт е зареден със сол 

йонизаторът да се ползва само в режим на производство на силно 

кисела вода. След поставянето на контейнера и затварянето на 

минералния порт да се натисне бутонът “Power”. 

5. След използването на сол йонизаторът автоматично ще премине в 

режим на самопочистване.  

6. След изваждането на контейнера от минералния порт той трябва да 

се изплакне и подсуши. 

 

ВНИМАНИЕ: да не се избират нито едно от нивата на 

алкална вода и кисела вода от нивата 1 и 2 когато 

минералният порт е зареден със сол. Солта да се ползва 

единствено при производство на силно кисела вода от 3 

ниво.  
 

 

 

 

 



 

 СМЯНА НА ВГРАДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЕН ФИЛТЪР. 



 Настройка на нивото на звука. 

Индикаторът VOLUME  върху LCD дисплея показва силата на звука издаван 

от йонизатора. С натскането на бутона  VOLUME се регулира силата на 

звука.  

 

Функцията заключване на избраното ниво и вид произвеждана вода.  

Бутонът LOCK да се натисне и задържи за 3 сек. Индикаторът LOCK свети и 

йонизаторът съобщава на английски за активирането на функцията 

заключване. При това положение не може да бъдат променяни нивото и 

видът на произвежданата вода.  

 

Как да се възстановят фабричните настройки.  

1.Когато LCD дисплеят свети и водата не тече от йонизатора да се натиснат 
едновременно и да се задържат за 3 секунди бутоните MODE и ENTER . 
Чува се гласово съобщение за режима на заводски настройки. LCD светва в 
зелено, светят и всичките индикаторни диоди.  

2. Да се натисне и да се задържи за 5 секунди бутонът ENTER за връщане 
към фабричните настройки на уреда. На дисплея последователо се 
изреждат седемте цвята и йонизаторът е настоен в режим на 
производство на 3 ниво алкална вода. 



                                   НАСТРОЙКИ НА УРЕДА  

ВНИМАНИЕ: тези действия са разрешени само когато LCD дисплеят свети 
и водата не тече от йонизатора. 

Как да се промени дебитът на водата за всяко ниво и вид на 
произвеждана от йонизатора вода? 

Ако не разполагате с pH и ORP метър не променяйте тези параметри!!! 

1. Да се натисне и да се задържи за 3 секунди бутонът MODE. 
Настоящият вид и  ниво на произвеждана вода се показва на 
дисплея.  

2. Де се натиска + или – за избор на вид и ниво на водата, за което 
желаете промяната. Когато то се появи на дисплея да се натисне   

3. Да се натиска + или – за избор на параметър, който желаете да 
промените. За избор натиснете ENTER.  

4.  С бутона MODE натиснат за 5 секунди направените настройки се 
запаметяват.  

5. Да се повторят стъпките от 1 до 4 за всяко ниво на водата, кето 
желаете дапромените. 
 
СЪВЕТ : заводските настройки на уреда са извършени в 
съответстве с нуждите на потребителите. По-добре е горните 
параметри да не бъдат променяни. 
 

 
Как да се направи настройка на показанията на TDS метъра? 

1. Да се натисне и да се задържи за 3 секунди бутонът MODE. 
2. Два пъти да се натисне бутонът ENTER. Настоящите показания на TDS 

метъра се появяват на дисплея.  
3. Да се натиска + или –  за настройка на желаната стойност на TDS и да се 

натисне ENTER. 
4. С бутона MODE натиснат за 5 секунди направените настройки се 

запаметяват.  
 
Как да се променят езиковите настройки? 

1. Да се натисне и да се задържи за 3 секунди бутонът MODE. 
2. Три пъти да се натисне бутонът ENTER. Настоящите гласови настройки се 

появяват на дисплея ( ENG: английски;  FRA: френски). 
3.  Да се натиска + или –  за избор на желаниат език. След това натиснете 

ENTER. 



4. С бутона MODE натиснат за 5 секунди направените настройки се 
запаметяват.  
 
Как да се изчистят показанията за капацитета на филтъра? 

1. Да се натисне и да се задържи за 3 секунди бутонът MODE. 
2. Четири пъти да се натисне бутонът ENTER. Настоящите показания на 

капацитета на филтъра се появяват на дисплея.  
3. Да се натиска + или –  за избор на желаната стойност и да се задържи за 3 

секунди. Животът на филтъра по подразбиране е определен на 9000 литра. 
Този показател зависи от качеството на входящата вода. След това 
натиснете ENTER. 

4. С бутона MODE натиснат за 5 секунди направените настройки се 
запаметяват.  
 

Как да се променят настройките за самопочистване на йонизатора? 
1. Да се натисне и да се задържи за 3 секунди бутонът MODE. 
2. Пет пъти да се натисне бутонът ENTER. Настоящите показания на честотата 

на самопочистването се появяват на дисплея. Уредът фабрично е настроен 
да извършва почистване на електролитни плочи през 30 литра в 
продължение на 30 секунди.  

3. Да се натиска + или –  за избор на желаното количество литри (от 30 до 80), 
през които уредът да се самопочиства. След това натиснете ENTER. 

4. С бутона MODE натиснат за 5 секунди направените настройки се 
запаметяват.  
 

                       

 

                                  ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ 

Няма захранване 

1. Щепселът не е вкаран до край в гнездото. 

2. Уверете се, че бутонът power е натиснат. 

3. Предпазителят е изгорял. 

Вода със цвят на мляко или бели люспи на дъното на чашата. 

1. Мехурчета във водата са следствие на процеса на йонизацията. Това 

са полезни за здравето кислородни балончета.  

2. Водата е твърда. Белите люспи е безвреден калций. 



Дебитът на водата е нисък. 

1. Запушен предварителен филтър. 

2. Ниско налягане на водата. 

3. Прегънат маркуч на захранваща вода. 

Цветът на pH теста е зелен за алкална вода. 

1. Реактивът е негоден. Моля заменете го с нов. 
2. Уверете се, че уредът е настроен правилно. 

3. Ако използвате дестилираа или бедна на минерали вода моля да се 

свържете с продавача на уреда за намиране на правилно решение. 

Странен вкус на водата. 

1. Износен  предварителен филтър или много замърсена входяща 
вода. Подменете предварителния филтър. 

2. Проверете за наличие на уплътнителя на предварителния филтър на 
уреда. Много често при смяната на филтъра се забравя за поставяне 
на този уплътнител. 

Течове на водата. 

1. Превключваелят не е монтиран правилно. 

Алкалната или киселата вода не достигат желани стойности на pH 

1. Запознайте се с раздел Как да се промени дебитът на водата за 

всяко ниво и вид на произвеждана от йонизатора вода?  

2. Намелете дебита на входящата вода. 

 

Несвойствени примеси във водата. 

1. Ако такива примеси се появят по време на работа на уреда 

незабавно го изключете и спрете подаването на водата. 

2. Източете замърсената вода от чешмата докато започне да тече чиста 

вода. Да не се допуска захранването на йонизатора със замърсена 

вода. 

От къде идва киселата вода?  

Киселата вода тече от гъвкавия маркуч от неръждаема стомана, който е 

закрепен в горната част на корпуса на йонизатора. Киселата вода тече 

от там когато е избран режим на производство на кисела вода от 

йонизатора. В този случай алкалната вода се отвежда в канализацията. 



Когато е избран режим на производство на алкална вода тя тече от 

гъвкавия маркуч, а киселата вода е отпадъчна и се отвежда в 

канализацията. 

Защо сензорните бутони на уреда не работят? 

Сензорите не са чувствителни когато се докосват с мокри ръце. 

Подсушете ръцете. Ако все пак сензорите не работят свържете се с 

продавача на уреда. 

Връщане на уреда. 

Ако решите да върнете машината тя трябва да бъде добре подсушена, 

без следи от водата в нея. Двата изхода ¼“на водата трябва да бъдат 

затапени с фабричните тапи. Гъвкавият маркуч трябва да бъде свален 

чрез отвиване по посока на часовниковата стрелка и осигурен с гумена 

капа.  

 
 
           ВЪЗМОЖНИ НЕИЗПРАВНОСТИ - НАСОКИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ 
1. Проверка на захранване с вода. При недостатъчен дебит на водата 

светва съответния индикатор и машината съобщава на английски: 
“Water flow is too small, please turn the inlet valve up”. Проверете 
дебита на входящата вода. 

2. Прегряване на уреда. Когато температурата на йонизатора надвиши 
70°C на LCD дисплеят мига в червено, появява се съобщение  “Error 
code 1” и гласово съобщение“Please shut off the inlet and pause now”. 
Йонизаторът трябва незабавно да бъде изключен, да се изчака 
докато се охлади. 

3. Температурата на входящата вода е прекалено висока. LCD дисплеят 
мига в червено, появява се съобщение “Error code 2”. Уредът говори 
на английски: “Water temperature is over 40 degree”. Да се провери 
температурата на входящата вода. не трябва да надвишава 40°C.  



 


