
Йонизатор за вода

CHANSON ROYALE (VS-A705) 
Ръководство за употреба
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Описание на продукта
Корпус на йонизатора

Предна част
A. Фитинг
B. Изход за батерия
C. Регулиране на дебита на водата

Гръб
D. Минерален порт
E. Отвори за закрепяне
F. Захранващ кабел
G. Капак за филтъра PJ-6000
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Описание на продукта

Долна част
H. Кран за регулиране на
 изхвърлената вода
 I. Изход към канализациятa
J. Порт за актуализиране
 на софтуера

K. Ел. захранване
L. Предпазител
M. Вход на захранваща вода
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Описание на продукта
Батерия и панел за управление

Предна част на батерията

A. Кран
B. LED сензорен дисплей

Задна част на батерията

C. Говорител
D. Копче RESET
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Описание на продукта
Схема на присъединяване

Батерия с панел за управляване

Йонизатор     Предвалителен филтър

A. Изход към канализацията
B. Маркуч от йонизатора към батерия
C. Кабел за връзка на йонизатора с батерията
D. Маркуч за входяща вода (предвалителният филтър не е в комплекта)
E. Маркуч за входяща вода след предварителна филтрация
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Описание на продукта
Съдържание на опаковката

A. Скоба за канаизация(1/4")
B. Минерален порт (единият е поставен в уреда)
C. Силиконово уплътнение за свързващ кабел и маркуч за алкална вода (3/8") 
D. 150 cm маркуч 1/4" (2рула ), 150 cm маркуч 3/8" (1 руло)
E. Регулатор на налягане (бърза връзка 1/4")
F. Комплект за определяне на pH (капки, епруветка)
G. Сферичен кран за входяща вода (1/4")
H. Бърза връзка за маркуч към батерията (3/8")

Забележка:
Налягането на водата в инсталацията не може да надвишава  4,8 bara. По-високо налягане 
от 4,8 бара може да повреди уреда. Задължително е да се монтира регулатор на налягане, 
ако налягането на водата е по-високо от  4,8 бара. В противен случай гаранцията на уреда не 
се признава.
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Характеристики

Батерия от неръждаема 
безоловна стомана

Регулатор на
дебита на водата

Цветен сензорен
дисплей 3.5” HVGA

Минерален порт

Интуитивен интерфейс
на сензорния дисплей

Гласови съобщения

Модерна и трайна батерия Функция блокиране на избрания
режим на производство на водата

Икономисващ енергия
режим на заспиване
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Кратко описание

           9



Кратко описание

Кисела вода
3 нива на ксела вода
– Слабо кисела - за хидратация
– Средно кисела за  миене и почистване
– Силно кисела за дезинфекця – убива бактерии

и други микроби
Подсещане:

Режимът на производтво
 на вода може да бъде 
променян по всяко 
време на йонизация.
За целта да се избере
нов режим (с изключение
на силно кисела вода) и 
да се потвърди с "OK".

Пречистена вода
– Филтрирана вода без обработка с електролиза
– За пиене и ратваряне на лекарства
– За приготвяне на каши и млека на бебета

Алкална вода
4 нива на алкална вода
– Слабо алкална за начинаещи
– Умерено алкална за готвене
– Стандартно алкална за ежедневно пиене
– Силно алкална за миене на плодове и зеленчуци

Производство на вода
Докосването на тази икона включва уреда.
Повторно докосване спира водата и изключва уреда.

Блокиране на избраното ниво на pH
За да се блокира избрания режим иконата трябва да
 се докосне и да се задържи за 3 секунди.
Символът на катинарчето ще се смени от отворен на затворен. Изключване
 на блокирането става по същия начин.

Настройки
Докосването на тази икона отваря менюто с настройките на език, силата 
на електролизата, силата на звука, капацитетът на филтъра, иформация 
за софтуера и връщането към заводски настройки. 

           10



Обслужване на сензорен панел
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Обслужване на сензорен панел
 Режим на работа

Режим електролиза

Производство на вода

Режим готовност за работа

Автоматично самопочистване

 Кисела вода
3 нива на кисела вода
– Слабо кисела  за хидратация
– Умерено кисела за миене и почистване
– Силно кисела за дезинфекция

 Пречистена вода
Водата е само филтрирана

 Настройки

Докосването на тази икона отваря менюто
с настройките на езика, силата на електролизата, 
силата на звука, капацитетът на филтъра, 
иформация за софтуера и връщането към 
заводски    настройки. 

 pH стойност

На това място се показва 
приблизителното pH на избрания  
вид вода. Реалното pH може да варира в 
зависимост от качеството на захранващата 
вода.

 Алкална вода
4 нива на алкална вода
– Слабо алкална за начинаещи
– Умерено алкала за готвене
– Стандартно алкална за ежедневно пиене
– Силно алкална вода за миене на храни

 Производство на вода

Показва, че електролизата е 
спряла. 

Показва спиране на 
производството на вода

Уредът е в режим готовност 
за работа ( да започне електролиза)

Показва, че уредът провежда
 автоматично самопочистване.

 Блокиране на  pH

Показва, че избраният режим 
 е блокиран.

Показва, че блокирането
е изключено.  Може да бъде избран 
всеки режим.

 Индикатор за износване на филтъра
Ресурсът на филтъра се изчерпва 
след 9000 литра или след 1година 
(зависи, кое ще настъпи по-рано).

След 1 година, индикаторът ще напомни за 
необходимостта от подмяна на филтъра. При 
това ресурсът на филтъра може да не е 
изчерпан до края. Вграденият филтър 
задължително се подменя през 12 месеца.
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Ръководство на потребителя

Включване на уреда
•Йонизаторът ще се включи автоматично след вкарване на щепсела в контакта.
•След 1 минута бездействие йонизаторът ще заспи и ще пермине в режим готовност

 за работа. С докосване на панела той се включва отново.

Защита за безопасност
•Йонизаторът спира водата след 15 мин. работа.
•Йонизаторът автоматично се самопочиства след производството на 30 литра вода (заводска

 настройка).
•Автоматичното самопочистване се задейства веднага след производството на  силно

кисела вода (при избиране на друг режим).

Ръководство за получаване на алкална / пречистена / кисела вода.

 Избор на нивото на йонизация

Докосвайки иконата на алкална

 вода избираме желаното ниво.

На разположение са 4 нива:

> > >

За първоначално 
пиене

За готвене За ежедневно
пиене

За миене на храни

Докосвайки иконата на пречистена j:

 вода избираме само филтрирация, без електролиза. 

Докосвайки тази икона

избираме съответното ниво на кисела вода.

На разположение са 3 нива:

> >

Хидратация               Миене /
почистване

Дезинфекция
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Ръководство на потребителя

 Включване на йонизатора

След избиране на желания режим, да се докосне „ ” , за да започне електролиза.

— електролизата е започнала, водата ще потече слен няколко секунди. 

  За спиране на водата, да се докосне „             ”. След малко, водата спира да тече.

>

 14

Промяна на режима  докато 
йонизаторът работи

Нивото на йонизацията, може да бъде 

променено, по всяко време на работа 

на йонизатора. За целта, да се избере друго 

ниво (с изключение на силно кисела вода) и 

да се  потвърди c           ”.



Ръководство на потребителя

Функция блокиране на pH

Избираме нивото на pH, което желаем да бъде запаметено.

Докосваме         и задържаме за 3 сек. Чува се звуков сигнал и символът на катинара се променя 
 на           Това означава, че докато блокадата не бъде изключена друго ниво на pH не може да бъде избрано.

За изключване докосваме           и задържаме за 3 сек. 

>

▲ Блокадата е активирана
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Ръководство на потребителя

Индикатор за износване на филтъра

•Когато на индикатора остане последно квадратче, около него започва  да мига
червена светлина. Всеки път след ползване на йонизатора се чува съобщение:
„Please be ready to change filter”, т.е. „Бъдете готови за смяна на филтъра”. Съобщението
 напомня, че животът на филтъра е почти изчерпан.

•Празен индикатор означава, че флтърът трябва да бъде сменен незабавно. Около индикатора мига
червена светлина, и всеки път след ползване на йонизатора се чува „Please change 

filter”, т.е. „Сменете филтъра”.

>

▲ Филтърът скоро трябва да се смени ▲ Смяна на филтъра е наложителна
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Ръководство на потребителя

Настройки

За отваряне меню настройки да се докосне икона

Езикови настройки: може да бъдат избрани 
английски или китайски език.

*Докосването на икона със символ на капка
винаги връща основеният екран.
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*Докосването на „ Back” винаги връща 
          предната страница.



Ръководство на потребителя

Настройка на нивото на звука 

за гласови съобщения.

За настройка на силата на електролиза да се избере 

           режим и да се настрои с          или

За връщане към заводски настройки на сиата на 
електролиза да се докосне „Reset”.

*Докосването на икона със символ на капка
винаги връща основеният екран.

*Докосване на „ Back” винаги връща 
          предната страница.
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Ръководство на потребителя

Тук може да бъде настроена честотата на автоматичното 
самопочистване на уреда (от 10 до 60 литра). Заводската 
настройка е за 30 литра.

Честотата на самопочистване, трябва да бъде съобразена
 с качеството на водатa.

Когато броячът за износване на филтъра достигне  „0 L” (литра) 

или „0 Days”(дни), филтърът трябва да се смени с нов. „0 L” се 
появява когато филтърът е изчерпан. „0 Days”се появява след 
1 година ползване на филтъра. 
За потвърждаване на поставяне на нов филтър 
да се докосне "Confirm” и да се задържи за 3 сек.

*Докосването на икона със символ на капка
винаги връща основеният екран.

*Докосване на „ Back” винаги връща 

предната страница.
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Ръководство на потребителя

За връщане към заводски настройки 
да се докосне  „Confirm”

и да се задържи за 3 секунди.

При докосване на тази икона се появява информация
за версията на софтуера.

*Докосването на икона със символ на капка
винаги връща основеният екран.

*Докосване на „         Back” винаги връща
предната сраница.
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Смяна на филтъра

Да се извади капакът  от
 лявата страна на йонизатора 

 (гледайки от пред), 

приплъзгвайки го на горе.

Горният капак на корпуса 
да се отвие 
обратно на 
часовниковата стрелка.

Капакът на филтъра 
 да се отвие  обратно на  
часовниковата стрелка и да  
 се  извади самият филтър.

Новият филтър заедно 
с гъмения уплтнител 

да се постави в капака. 

Да се завие по посока 
z на часовниковата стрелка,

стрелка.

Корпусът да се 
постави в уреда.

Броячът за ресурс на филтъра
се ресетира съгласно инструкция  
на стр. 19 от настоящото ръководство
"Filter Sevice”.

Корпусът на филтъра  
да се извади под ъгъл.

Капакът да се извади 
заедно с  филтъра. 
Филтърът е закрепен към него.

Гуменият уплътнител 

(останал на филтъра или
 в гайката ) да се постави 
на новия филтър. 

Филтърът заедно с капака
да се постави в корпуса. 

Капакът да се завие по посока 
на часовниковата стрелка
придържайки корпуса 
здраво с ръка.

Капакът да се постави
на предишното място
и да се затвори с приплъзване.
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Указания за безопасност
1. При по-продължително отсъствие  да се изключва ел. захранването и подаването на вода

към йонизатора.

2. Забранени са разглобяването на уреда и въвеждане на промени и модификации. Това
ще доведе до непризнаване на гаранцията.

3. Не използвайте устройството при повреда на захранващият кабел. Моля да се свържете с
местния дистрибутор за предоставяне на нови части.

4. Да не се допуска замърсяване или намокряне на захранващия кабел. Това може да
доведе до късо съединение и пожар.

5.

7.

8. При течове от йонизатора, незабавно да се спре притока на вода в машината и да се изключи
от захранването. За допълнителна информация, моля да се свържете с дистрибутора.

9. Ако йонизаторът започне да издава , странни звуци или зебележите друго необичайно
поведение изключете го от електрическата мрежа и се свържете с дистрибутора.

10. Да не се поставят никакви предмети, които биха могли да предизвикат пожар в близост до
йонизатора. Това може да доведе до повреда.

11. При преместване на йонизатора да се действа внимателно. Да се внимава  захранващия
кабел да не се извади принудително от контакта. Това може да причини увреждане на
уреда.

12. Да не се използва повреден електрически контакт или такъв, от който щепселът лесно се
изважда. Това може да предизвика късо съединение и да предизвика пожар.

13. Не докосвайте захранващия кабел, щепсела или контакта с мокри ръце. Това може да
доведе до токов удар или пожар.

14. Захранващият кабел не трябва да се огъва и затиска с тежък предмет. Това може
да повреди кабела и да предизвика токов удар и пожар.

15. За предпазване от повреда на електрическата система на йонизатора, да не се използва
ел. разклонител, особено ако той е свързан и с други устройства.

16. Повреден електрическа кабел на йонизатора да не се поправя. Той трябва да бъде
внимателно изваден от уреда  и да бъде заменен с нов поръчан от дистрибутора.

17. Йонизаторът да се включва само в заземен контакт.
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Йонизаторът не трябва да се почиства с големи количества вода или почистващи абразивни препарати (като
бензен или бензол). Преди почистване, уверете се, че устройството е изключено от захранването. Това ще
предотврати повреди по корпуса или на електрическата система.

6. Йонизаторът не трябва да се излага на въздействие на много високи или много ниски
температури.

Йонизаторът да не се използва, ако захранващия кабел е повреден. Моля да се свържете с местния
дистрибутор.



Решаване на проблеми

Проблем Какво да се провери Решение

Теч вътре в 
йонизатора От къде тече? Свържете се с дистрибутора за.

Течове от фитинги

Да се проверят всичките 
фитинги и маркучи и да 
се установи от къде 
точно тече.

Маркучът да се извади от фитинга и да се 
провери дали краят му е отрязан точно и 
под прав ъгъл. След това да се свържат 
отново вкарвайки маркуча до края на 
гнездото на фитинга.

Качеството на 
водата след 
йонизатора е 
непроменено

 Да се проверят рН капките 
за срока на годност и  
замърсяване.

Да се закупят нови pH капки.

Дебитът на водата да не 
е прекалено висок.

Да се намали дебита, ако е нужно да 
се намали налягането на водата.

Да се провери за 
котлени отлагания.

В райони с твърда вода, се препоръчва,  в 
допълнение към автоматичното 
самопочистване на устройството редовно 
да се промива с лимонена киселина. Това 
помага за отстраняване на варовикови 
отлагания причинени от твърдата вода.

Киселата вода е с 
миризма на белина.

По време на производството 
на кисела вода може да се 
образува хипохлористата 
киселина, която придава на 
водата миризма на белина.

Това не е опасно за кожата.

В алкалната вода 
плуват бели парчета.

Конентрацията на калций се 
увеличава от йонизацията.

Това не е вредно. Пиенето на такава 
вода е безопасно.

ˤΆͪͻͯ ͔͔͙͔ͭͪͦ͒ͭ͟͡ ͔ͫ 
ͫΆ͙͋ͪ͊ͭ ͍͍͙͍͙͊ͪͦͦ͟ 
͎͙ͦͭ͊͊ͤ͡Ύ.

В райони с твърда вода, се препоръчва,  в 
допълнение към автоматичното 
самопочистване на устройството редовно 
да се промива с лимонена киселина. Това 
помага за отстраняване на варовикови 
отлагания причинени от твърдата вода.

Йонизаторът е 
изключен, но от него 
продължава да капе 
вода.

Продължава ли да капе 
след като уредът бъде 
изключен?

Нормално е да изтича известно количество 
вода след изключването. Това най-вече се 
отнася за изтичане на вода към
канализация. Ако водата продължава 
да тече продължително време свържете се 
 с местния дистрибутор.
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Решаване на проблеми

Проблем Какво да се провери Решение

Водата тече много 
слабо.

Да се проверят: клапанът за 
регулация на дебита, 
главния спирателен кран и 
евентуални допълнителни 
кранове.

Ако някой от тези кранове е поне частично 
затворен, водният поток ще бъде 
ограничен.

Сменен ли е 
предварителният филтър 
след като капацитетът му е 
изчерпан?

Спадът на налягането на водата може да 
бъде признак за задръстен филтър. 
Животът на филтъра може да се изчерпи 
при запушване от механични замърсявания

Забелязват ли се бели 
парчета във водата?

В райони с твърда вода, се препоръчва,  в 
допълнение към автоматичното 
самопочистване на устройството редовно 
да се промива с лимонена киселина. Това 
помага за отстраняване на варовиковите 
отлагания причинени от твърдата вода.

Йонизаторът не се 
включва. Проверете предпазителя Сменете предпазителя.

Йонизаторът излъчва 
лоша миризма

Сменен ли е 
изхабеният филтър?

Свържете се с местния дистрибутор и 
купете нов филтър.

На екрана се появява 
код за грешка.

Сменен ли е изхабеният 
филтър?

Свържете се с местния дистрибутор за 
допълнителни указания.

Правилно ли е включен 
щепселът в контакта?

Да се провери точно ли е поставен 
ел.кабелът - в уреда и в контакта.

Електрическия контакт е 
оборудван ле е с ключ 
за включване?

Ако е така, да се докосне  „reset”.

Йонизаторът изведнъж 
се изключи.

Йонизаторът е работил 
дълго време?

Ако е така, помнете че йонизаторът се 
самоизключва след 15 минути.

Забелязахте ли  съобщение 
за прегряване на 
устройството преди да се 
изключи?

Ако е така, изчакайте 60 мин.преди да го 
включите отново.  Това време е 
необходимо за охлаждането на уреда.
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Спецификация на продукта

Модел

Напрежение/честота

Мощност

Размери на йонизатора

Размери на батерията

Тегло на йонизатора

Тегло на батерията

Максимално налягане на водата

Температура на водата

VS-A705

100~240V / 50~60Hz

185W

Шир. 256mm / Вис. 315.4mm / Дълб. 170mm

Шир. 110.2mm / Вис. 242mm / Дълб. 192mm

3.4 кг.

1.3 кг.

0,55 – 4,8 бара

41 ~104°F  / 5 ~ 40°C 
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Монтаж/обслужване

1. Йонизаторът е тестван и е готов за работа. Да се ползва внимателно, тъй като
механичните повреди не са предмет на гаранция.

2. Монтажът трябва да се извърши в положителна температура на околната среда.
3. ˯͙ͦͤ͊ͭͦͪ͘Άͭ ͔ͣͦ͗ ͒͊ ͔ͫ ͙͙ͤͫͭ͊ͪ͊͡ ͫ͊ͣͦ ͍͔͙ͪͭ͊ͤͦ͟͡Φ
4. ˤͦ͒͊ ͫ ͍͙ͫͦͦ͟ ͫΆ͒Ά͙͔ͪ͗͊ͤ ͤ͊ ͔͗͡Ύͦ͘ ͙ ͎ͣ͊ͤ͊ͤ ͙͙͡ ͎͙͒ͪͯ ͫΆ͔͙͔͙͒ͤͤΎΣ ͙ͨͪ;͙ͤΎ͍͊΅͙ 

ͣΆͭͤͦͫͭ ͙͙͍ͫ͊͘͟т ͔͍͙͔ͨͪ͒͊ͪͭͤ͊͡ ͦ͋ͪ͊͋ͦͭ͊͟Φ
5. ͔̂ͪ͒Άͭ ͍ͨͦͦ͘͡Ύ͍͊ ͨͦπ͎ͦ͡Ύͣ ͨͦͭͦ͟ ͤ͊ ͍ͦ͒͊Σ ͦͭͦͦͭͦ͟͟͡ ͔ ͨͦͫͦ;͔ͤͦ ͍ ͔ͭͻ͙ͤ;͔͙͔ͫͭ͟ ͔͙ͨ͊ͪ͊ͣͭͪ ͤ͊ 

ͨͪͦ͒ͯͭ͊͟Σ ͤͦ ͍ͭͦ͊ ͍͙ͦ͒ ͒ͦ ͤ͊ͣ͊͡Ύ͍͔͊ͤ ͤ͊ ͔ͺ͔͙͍ͭͤͦͫͭͭ͊͟ ͤ͊ ͚͙ͦͤ͊͘ͼ͙ΎΦ
6. ˽͔ͪ͘ ͙ͣ͊ͭ͊͘Σ ͒͊ ͔ͤ ͔ͫ ͒ͦͨͯͫ͊͟ ͊ͣͪ͘Ά͍͔͊ͤ͘ ͤ͊ ͍ͦ͒͊ͭ͊ ͍ ͚͙ͦͤ͊ͭͦͪ͊͘ π ͍ͭͦ͊ ͔ͣͦ͗ ͚ͭͪ͊ͤͦ ͒͊ 

͍͔͙ͯͪ͒ ͔͎͍ͤͦ͊ͭ͊ ͦͤͫͭͪͯ͟͟ͼ͙Ύ π  ͎͊ͪ͊ͤͼ͙Ύͭ͊ ͔ͤ ͙͍ͨͦͪ͊͟ ͙ͭͦ͘ ͍͙͒ ͍͔ͨͦͪ͒͊Φ
7. ˽͙ͪ ͙͍͘Άͪ΄͍͔͊ͤ ͤ͊ ͍ͫΎ͍͙͊͟͟ ͔͚͙͒ͤͦͫͭ ͨͦ ͨͦ͒͒ͪΆ͗͊͟ ͙͙͡ ͨͦ;͙͍͔ͫͭ͊ͤΣ ͙͘͟͡Ό;͔͔ͭ ͔͔͙ͭͪ͟͡;͔ͫͦͭͦ͟ 

͔͔͙͔ͤ͊ͨͪ͗ͤ ͙ ͎͙ ͍͔͔ͨͪ͊ͭ ͫ ͍͙ͨͦ΄͔ͤͦ ͍͙͙͔ͤͣ͊ͤΦ

Гаранционни условия

˯͙ͦͤ͊ͭͦͪ͘Άͭ ͔ ͫ н ͎͙ͦ͒΄ͤ͊ ͎͊ͪ͊ͤͼ͙ΎΦ

• ˥͊ͪ͊ͤͼ͙͙ͦͤͤте ͙͍͔ͫͦ͟ ͎ͣͦ͊ͭ ͒͊ ͔ͫ ͦͭͤ͊ͫΎͭ ͫ͊ͣͦ ͒ͦ ͊ͣ͘Ύͤ͊ ͙͙͡ ͔ͪͣͦͤͭ͊ ͤ͊ ͔͒ͺ͔͙͔ͭͤͭ͟ ;͙͊ͫͭΦ
• ˽͙͍͙͔ͪͦͦ͒ͭ͘͡ят κ ˨͙͙ͫͭͪ͋ͯͭͦͪът  ͙͎ͦͫͯͪΎ͍͊ͭ ͔ͤ͊͒͗͒ͤ͊ ͪ͊͋ͦͭ͊ ͊͘ ͫͪͦ͊͟ ͤ͊ ͎͊ͪ͊ͤͼ͙Ύͭ͊Φ
• ˤ ͫͯ͡;͚͊ ͤ͊ ͙͙ͫͪͭ͟ ͔͒ͺ͔͙ͭ͟Σ ͔ͯͪ͒Άͭ ΅͔ ͋Ά͔͒ ͍͔ͨͦͨͪ͊ͤ ͙͙͡ ͔͔͊ͣͤͤ͘Φ
• ˸͙͊ͫͣ͊ͤͦͭͦ͟͡ ͍͔͔ͪͣ ͊͘ ͙͘;͍͔͊͊ͤ͟ ͊͘ ͎͊ͪ͊ͤͼ͙͔ͦͤͤ ͔ͪͣͦͤͭ ͔ͤ ͭͪΎ͍͋͊ ͒͊ ͍͙ͤ͊͒΄͍͊͊ 45 ͙͒ͤΦ
• ˮ͍͔͔ͫͦͭ͟ ͨͦ ͙ͭ͊͘ ͎͊ͪ͊ͤͼ͙Ύ  ͔ͫ ͎͔ͪ͊͗͒͊ͭ͘͡ ͍͔͎͒ͤ͊͊Φ

• ˤ ͫͯ͡;͚͊ ͤ͊ ͫ͊ͣͦͫͭͦΎ͔ͭͤ͡а ͨͦ͒͒ͪΆ͗͊͟ ͎͊ͪ͊ͤͼ͙Ύͭ͊ ͔ ͍͙͊͒ͤ͊͡Σ ͊ͦ͟ ͙͔ͤͭ͟͡Άͭ ͍ͯͨͯ͊͟ ͦͭ 
͙͙͒ͫͭͪ͋ͯͭͦͪ͊ ͤ͊ ͚͍ͯͫͭͪͦͫͭͦͭͦ ͫΆ͍͔͙͔ͦͭͭͤͭ ;͙͊ͫͭ ͙ ͍͔͍͔͔ͫͦͪͣͤͤͦ ͎͙ ͔ͨͦ͒ͣͤΎΦ

• ˹͔ͦ͋ͻ͙ͦ͒ͣ͊ ͔ ͔͍ͪ͒ͦͤ͊ ͫͣΎͤ͊ ͤ͊ ͺ͙ͭ͡Ά͙͔ͪͤͭ ͙ͨ͊ͭͪͦͤ.
• ˽͍ͪͦ͒͊͊;Άͭ ͤ͊ ͔ͯͪ͒͊ ͔ͤ ͙ͤͦͫ ͎͍ͦͭͦͦͪͤͦͫͭ ͙ͨͪ ͔͍͙ͤͨͪ͊ͤ͊͡ ͔ͯͨͦͭͪ͋͊ ͙ ͙ͨͪ ͎ͣͤͦͦ ͊ͣ͘Ά͔ͪͫͤ͊ ͍ͦ͒͊Φ

˯͙ͦͤ͊ͭͦͪ͘Άͭ ͊͘ ͍ͦ͒͊ ͔ ͔ͨͪ͒ͤ͊ͤ͊͘;͔ͤ ͊͘ ͒ͦͣ͊΄ͤ͊ ͔ͯͨͦͭͪ͋͊Φ ˮ͍͔ͨͦ͊ͤͭͦ͘͘͡ ͣͯ ͊͘ ͊͘ ͙ͨͪͦͣ΄͔͙ͤ͡ ͼ͔͙͡ 
͍͙ͦ͒ ͒ͦ ͎͊ͯ͋͊͘ ͙͙͡ ͤ͊ͣ͊͡Ύ͍͔͊ͤ ͤ͊ ͎͊ͪ͊ͤͼ͙Ύͭ͊Φ ˥͊ͪ͊ͤͼ͙Ύͭ͊ ͔ͤ ͙͍ͨͦͪ͊͟ ͙͙ͨͪͪͦ͒ͤ ͔͍͙͋͒ͫͭΎΣ ͙ ͔ͫͨͼ͙͙͊ͤ͡ 
ͫͯ͡;͙͊Σ ͊ͭͦ͟ ͨͦ͗͊ͪΣ ͍͔͙͔ͤ͊ͦ͒ͤͤΣ ͍ͭͦͦ͟ ͯ͒͊ͪ ͙ ͍͔ͫͦͦ͟͟ ͍ ͔͔͙͔ͤ͊ͨͪ͗ͤͭͦ ͤ͊ ͔͔͙ͭͪ͟͡;͔ͫ͊ͭ͊͟ ͙͔ͫͫͭͣ͊Φ 
˥͊ͪ͊ͤͼ͙Ύͭ͊ ͔ ͔͍͙ͤ͊͒ͤ͊͡ ͙ͨͪ ͔ͤ͊ͣͫ͊ͭ͊ ͍ ͦͤͫͭͪͯ͟͟ͼ͙Ύͭ͊ ͤ͊ ͚͍ͯͫͭͪͦͫͭͦͭͦΣ ͙͙͡ ͍ ͫͯ͡;͚͊ ͤ͊ ͙͔͔͙ͣͤͤ͘Ύ 
͙͍͘Άͪ΄͔͙ͤ ͦͭ ͔͙͔ͨͦͭͪ͋ͭ͡ΎΦ ˥͊ͪ͊ͤͼ͙Ύͭ͊ ͦͭͨ͊͒͊ ͍ ͫͯ͡;͚͊ ͤ͊ ͔͔ͤͪ͊ͪ͘΄͔ͤͦ ͍͔ͨͦ͊ͤ͘͡ ͤ͊ ͙͍͙ͦͤͫͯͣ͊ͭ͟Φ 
˥͊ͪ͊ͤͼ͙Ύͭ͊ ͔ͤ ͙͍ͨͦͪ͊͟ ͔͙ͪͣͦͤͭΣ ͍ͫΆ͙ͪ͊ͤ͘ ͫΆͫ ͊ͣͪ͊͘͘Ύ͍͔͊ͤ ͤ͊ ͚͍ͯͫͭͪͦͫͭͦͭͦ ͙͙͡ ͙͎͔͊͊ͤ͘͡ ͤ͊ ͍͙͙ͫͦ͟ 
͔͔͙ͭͣͨͪ͊ͭͯͪ όͤ͊ͨͪΦ ͣͦͤͭ͊͗ ͍ ͙͋ͦͫͭ͘͡ ͒ͦ ͙ͭͦ͘;͙ͤ͟ ͤ͊ ͙ͭͦͨͤ͊͡ύΦ

˸͔͙ͫͭͤΎ ͙͙͒ͫͭͪ͋ͯͭͦͪ ͔ͤ ͔ ͯͨΆͤͦͣͦ͡΅͔ͤ ͒͊ ͍͙ͨͪ͊ ͔͙ͨͪͦͣͤ ͍ ͎͊ͪ͊ͤͼ͙Ύͭ͊Φ ˽͙͍͙͔ͪͦͦ͒ͭ͘͡Ύͭ ͙  
͙͙͒ͫͭͪ͋ͯͭͦͪΆͭ ͔ͤ ͫ͊ ͎͍͙ͦͭͦͦͪͤ ͊͘ ͊͟;͔͍ͫͭͦͭͦ ͤ͊ ͍ͻͦ͒Ύ΅͊ͭ͊ ͍ͦ͒͊Σ захранваща ͚͍ͯͫͭͪͦͫͭͦͭͦΦ  
ˤинаги се препоръчва преди йонизатора ͒͊ се монтират външни филтри. 
˥͊ͪ͊ͤͼ͙͙ͦͤͤте ͊͒͘Ά͔͙͗ͤ͡Ύ ͫ͊ ͎͙ͦͪ͊ͤ;͔͙ͤ ͒ͦ ͔ͪͣͦͤͭ ͙ ͨͦ͒ͣΎͤ͊ ͤ͊ ͍͔͔͙ͨͦͪ͒ͤ ;͙͊ͫͭ ͤ͊  
ͣ͊΄͙ͤ͊ͭ͊Φ ˽͙͍͙͔ͪͦͦ͒ͭ͘͡Ύͭ ͔ͤ ͙ͤͦͫ ͎͍ͦͭͦͦͪͤͦͫͭ ͊͘ ͔͍͙ͤͨͪ͊ͤͦ͡ ͍͔͔ͨͪͦ͒ͤͦ ͔ͭͻ͙ͤ;͔ͫͦ͟  
͍͔ͦ͋ͫͯ͗͊ͤ͡Σ ͙͍͔ͨͦ͊ͤ͘͘͡ ͤ͊ ͔͔ͤͪ͊ͪ͘΄͔͙ͤ ;͙͊ͫͭ ͙͙͡ ͔͙ͦͣͨͦͤͤͭ͟Φ ˽͙͍͙͔ͪͦͦ͒ͭ͘͡Ύͭ ͙  
͙͙͒ͫͭͪ͋ͯͭͦͪΆͭ ͔ͤ ͙͍ͨͦͪ͊͟т ͎͙͔͊ͯ͋ͭ͘Σ ͍ͫΆ͙ͪ͊ͤ͘ ͫ ͙͍͔ͨͦ͊ͤͭͦ͘͘͡ ͙͙͡ ͔͙͍͔ͤͨͦ͊ͤͭͦ͘͘͡ ͤ͊ ͍ͭͦ͊  
͚͍ͯͫͭͪͦͫͭͦΦ
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