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Внимание: неправилният монтаж и/или експлоатация могат да доведат до 

анулиране на гаранцията. Пазете уреда си!  

 

ВНИМАТЕЛНО ПРОЧЕТЕТЕ НАСТОЯЩОТО РЪКОВОДСТВО. 
 

 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЗА НОВАТА ВИ ПОКУПКА! 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  

Току що сте закупили най-добрата и най-съвременната система за вода в света! 

Новият ви йонизатор е конструиран така, че да ви осигурява най-чистата, най-

здравословната и „най-функционалната” вода в продължение на много години. 

Тази прекрасна вода може да се използва по най-различни начини. Освен това, тя 

притежава множество полезни свойства, затова внимателно прочетете настоящото 

ръководство, за да научите, как да използвате вашия йонизатор по най-ефективен 

начин и как да предпазите уреда си. 

 

Новият ви йонизатор Emco Tech Venus произвежда филтрирана алкална 

йонизирана вода. Какво е това всъщност? Вашият йонизатор използва 

изключително прецизна и избираема магнитна енергия за извършване на 

електролиза с помощта на патентовани електроди от титан и платина, които се 

намират във водна клетка. В тази модерна клетка магнитната енергия разделя 

водата на алкален (с високо рН) и киселинен (с ниско рН) поток без използване на 

каквито и да било химикали. Йонизирането на водата по този начин води до 

преструктуриране на молекулите, намаляване на размера на молекулните групи, 

свързване на допълнителните молекули на кислорода и концентрация на такива 

йонизирани, абсорбиращи и полезни минерали като калций, магнезий и калий.  

 

Освен това, новият ви йонизатор Emco Tech Venus произвежда и киселинна вода. 

Този тип вода има ниско рН, по-малко от рН6 и може да се използва по различни 

начини. Сега вие ще можете да се възползвате от предимствата на тази прекрасна 

вода, която може „да функционира” по най-различни начини, за разлика от 

обикновената чешмяна, филтрирана или бутилирана вода.  
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СЪДЪРЖАНИЕ 

 

 Важни правила за безопасност и предпазни мерки  

 Запознайте се с йонизатора Venus 

 Описание на основния корпус 

 Контролен панел 

 Описание на контролния панел 

 Аксесоари 

 Монтаж 

 Експлоатация 

 Работа с уреда и измерване на рН 

 Как да сменим филтъра 

 Някои сфери на приложение на алкалната и киселинната вода 

 Информация за филтъра Biostone 

 Отстраняване на неизправности 

 Технически характеристики на продукта 
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ВАЖНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ 

 

※ВНИМАНИЕ: Внимателно прочетете инструкциите.  

Те съдържат много важна информация за осигуряване както на вашата безопасност, така и 

на безопасността на йонизатора! При използване на вашия йонизатор, особено в 

присъствието на деца, винаги трябва да се спазват основните правила за безопасност, 

включително следните предпазни мерки:  

 

 

ТЕХНИКА ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ 

 

 

НИКОГА не се опитвайте да ремонтирате уреда самостоятелно. 

В противен случай това ще доведе до анулиране на 

гаранцията ви! За техническа поддръжка или ремонт се 

свържете с дилъра. 

 

 

Ако уредът падне във вода, извадете щепсела от контакта преди да го извадите от 

водата. В противен случай това може да причини електрически шок! 

 

 

Не използвайте йонизатора с напрежение, различно от 

посоченото (AC 110V за САЩ). Използвайте устройство за 

защита от остатъчен ток. Не използвайте уреда на места, 

където той превишава номиналната мощност на контактите 

или електрическата инсталация. В противен случай това може 

да доведе до пожар, травми и повреда на електрическата 

инсталация или йонизатора! 

 

 

Не пипайте кабела или щепсела с мокри ръце, тъй като това 

може да доведе до електрически шок! 

 

 

При почистване на уреда не го потапяйте във вода и не изливайте вода върху 

корпуса. Винаги изключвайте йонизатора от контакта преди да започнете да 

почиствате корпуса. Почиствайте уреда с влажна гъба или кърпа. 

 

Винаги проверявайте, дали щепселът е вкаран в контакта докрай. В противен случай 

това може да причини електрически шок или пожар! 

 

Пазете захранващия кабел и йонизатора далеч от горещи повърхности или уреди.  

В противен случай това може да доведе до електрически шок или пожар! 
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Не използвайте йонизатора с повреден кабел или щепсел и не го включвайте в 

повреден или износен контакт. 
 

Никога не вкарвайте чужди предмети във вашия йонизатор. 

ТЕХНИКА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ МОНТАЖ НА УРЕДА 

 

 

 

 

Пазете йонизатора от минусови температури.  

 

 

 

 

 

Пазете йонизатора от пряка слънчева светлина.  

 

 

 

 

 

Не слагайте тежки предмети върху йонизатора.  

Не инсталирайте йонизатора върху нестабилни или меки 

повърхности. Инсталирайте уреда само върху твърда и равна 

повърхност. 

 

 

 

ТЕХНИКА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ 

 

Винаги изключвайте йонизатора от контакта преди да сменяте предпазителя или 

преди да почиствате уреда. В противен случай това може да доведе до електрически 

шок. 

 

 

 

ОБЩИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ 

 
Не се опитвайте да ремонтирате уреда самостоятелно. Свържете се с дилъра. Ако се 

опитате да ремонтирате йонизатора самостоятелно, това ще доведе до анулиране на 

гаранцията ви! 

Използвайте вашия йонизатор само с питейна вода, която е подходяща за консумация 

от хора.  

 

НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ вашия йонизатор с вода от кладенец, много твърда вода, вода с 

голямо количество утайки или соли, преди да сте се консултирали с дилъра. 

 



6 
 

 

 

 

ПО ВРЕМЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

 

Не пускайте през йонизатора гореща вода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При почистване на йонизатора не го поливайте или пръскайте 

с вода.  

 

 

 

 

 

Не затваряйте, прегъвайте, извивайте или натискайте 

изходите или маркучите на йонизатора.  

 

 

 

Ако уредът издава странни звуци или ако усетите 

мирис на изгоряло, веднага го изключете от контакта 

и се свържете с дилъра за ремонт на йонизатора. 

 

 

 

 

Ако няма да използвате йонизатора продължително 

време, изключете копчето за захранване, което се 

намира от задната страна на уреда. Може да ви се 

наложи да смените филтъра. 

Ако няма да използвате уреда повече от две седмици, 

извадете филтъра и го сложете в хладилника, за да го 

предпазите от бактерии и плесен. 

Ако не сте използвали уреда повече от две седмици и 

не сте сложили филтъра в хладилника, то филтърът 

трябва да се смени. 
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ВАЖНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ 

 

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗАЗЕМЯВАНЕ 

Уредът трябва да е заземен. В случай на неизправност или повреда заземяването ще 
намали риска от електрически шок като осигури път с по-малко съпротивление за 
електрическия ток. Настоящият уред има кабел със заземяващ проводник и заземяващ 
щепсел. 
Щепселът трябва да се вкара в подходящ контакт, монтиран и заземен в съответствие с 
всички местни наредби и закони. 
 
ВНИМАНИЕ: неправилното свързване на заземяващия проводник може да доведе до риск 
от електрически шок. Ако се съмнявате, дали уредът е правилно заземен, свържете се с 
квалифициран техник или представител на отдела за техническо обслужване. Не 
модифицирайте щепсела на уреда. Ако той не влиза в контакта, свържете се с 
квалифициран техник, за да ви сложи подходящ контакт. 
а) Контактът трябва да е разположен на стената, намираща се до мястото, на което ще 
бъде монтиран уредът. 
b) Монтажът и демонтажът на уреда трябва да се извършват много внимателно, за да не се 
повреди захранващият кабел. 

 

 

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТЕЧНИЯ РЕАГЕНТ ЗА 

ИЗМЕРВАНЕ НА рН 

 

  

Не излагайте реагента за измерване на рН на топлина, 

пламък или огън. Той е възпламеним. 

 

 

 

Избягвайте пиенето, попадането в очите или върху 

тялото на реагента за измерване на рН. 

- Ако течността е погълната по погрешка, незабавно   

предизвикайте повръщане и се обадете на лекар.  

- Ако течността е попаднала в очите, незабавно ги 

измийте със студена вода и се обадете на лекар.  

- Ако течността е попаднала върху тялото, незабавно я 

измийте с вода.  

Реагентът за измерване на рН трябва да се съхранява в 

плътно затворен съд, на място, недостъпно за деца. 

 

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ 

 
Алкалната вода е най-добре да се съхранява в стъклен или керамичен съд.Винаги 

съхранявайте водата на хладно място, далеч от пряка слънчева светлина.  

Вие можете да използвате пластмасови бутилки, но само от лексан (номер 7) или 

полиетилен (от типа на Nalge).  Най-добре е да пиете водата веднага след 

йонизирането й и да не я съхранявате в продължение на няколко дни. 
  

Не съхранявайте алкалната вода в съдове от неръждаема стомана,  

бронз или алуминий.  
  

Запазете кутията и стиропора, в които е опакован вашият йонизатор.  

По този начин ще можете при необходимост да транспортирате уреда.  
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Не използвайте йонизатора в долния край на система за йонообменно смекчаване на 

натриева основа или система за обратна осмоза, без да сте се консултирали с 

дилъра си. 

 

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА АЛКАЛНАТА ВОДА ЗА ИЗБЯГВАНЕ 

НА ПРОБЛЕМИ С ПИЕНЕТО НА ВОДАТА 

 

• Ако никога преди не сте консумирали алкална вода, започнете с най-ниските настройки 

за алкална вода. Оставете организма ви да се приспособи постепенно в продължение на 4-

7 дни. След този начален период на свикване можете постепенно да увеличавате 

алкалността на водата. 

 

• Не приемайте лекарства с алкалната вода. Лекарствата трябва да се приемат само с 

пречистена вода. 

 

• Консултирайте се с лекар преди да пиете алкална вода, ако имате следните заболявания: 

- хронични заболявания 

- проблеми с черния дроб или червата 

- ако в момента сте подложени на медицинско лечение 

 

• Не пийте алкална вода, ако имате ахлорхидрия.  

 

• Консултирайте се с лекар преди да пиете киселинна вода, ако имате следните 

заболявания: 

- чувствителна кожа 

- алергии 

 

• Използвайте само питейна вода за вашия йонизатор. 

 

• Вода с лошо качество може да окаже неблагоприятно влияние както върху здравето ви, 

така и върху йонизатора! Водата от повечето общински водоизточници е подходяща за 

вашия йонизатор. 

 

• Водата от кладенци или по-малки системи трябва да се проверява и при необходимост да 

се филтрира. 

 

• Гаранцията на вашия йонизатор не покрива повредите, причинени от прекалено 

твърдата вода 
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ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С ЙОНИЗАТОРА VENUS 
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ОПИСАНИЕ НА ОСНОСВНИЯ КОРПУС 

 

ⓐ Основен корпус.  

Лесният за почистване и здрав пластмасов корпус предпазва вашия йонизатор. 
 

ⓑ Контролен панел.   

Бутони за управление и функционални индикатори  

(подробно описание на следващата страница) 
 

ⓒ Гъвкав маркуч за питейна вода от неръждаема стомана.  

От този маркуч ще получавате питейна вода. Маркучът е гъвкав, за да може да се наглася в 

различни положения. 
 

ⓓ Вратичка на отделението на филтъра. 

Тази вратичка се отваря при смяна на филтъра. 
 

ⓔ Клапа за контролиране на водния поток. 

Тази клапа контролира потока на водата през вашия йонизатор. Полезен съвет: тази клапа 

оказва ПРЯКО влияние върху работата на йонизатора ви.  

БАВЕН ПОТОК = по-високо рН; БЪРЗ ПОТОК = по-ниско рН 
 

ⓕ Отвори за окачване на стена.  

За да спестите място, вие можете да окачите йонизатора на стената.  

Забележка: използвайте подходящи крепления. 
 

ⓖ Предпазител.  

Вашият йонизатор има предпазител за защита от електрически удари или колебания на 

напрежението. 
 

ⓗ Главен превключвател.  

Този превключвател, намиращ се в задната част на йонизатора, се използва за включване 

и изключване на уреда.  
 

ⓘ Заден панел.  
 

ⓙ Изход за киселинна вода.   

Този изход е отбелязан с червен етикет и е предназначен за киселинната вода, която 

излиза от йонизатора ви. 
 

ⓚ Вход за чешмяна вода.  

Този изход е отбелязан със син етикет и е предназначен за чешмяната вода, която влиза в 

йонизатора ви. 
 

ⓛ Захранващ кабел.  

Това е захранващ кабел 110 V AC. Винаги използвайте работещ контакт.  
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КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ 
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ОПИСАНИЕ НА КОНТРОЛНИЯ ПАНЕЛ 

 

ⓐ Светодиоден индикатор на филтъра.  

Този светодиоден индикатор показва приблизителния срок на служба на филтъра. Когато 

използвате йонизатора ви за първи път, първият светодиод ще свети в зелено. Със 

съкращаването на срока на служба на филтъра другите светодиоди също ще започнат да 

светват. Когато последният светодиод светне в червено, трябва да смените филтъра. 

 

ⓑ Индикатор на нивото.  

Показва стойностите Ниско, Средно и Високо.  
 

ⓒ Индикатор на алкалната вода.  

Този индикатор светва, когато изберете алкална вода. 
 

ⓓ Индикатор на филтрираната вода.  

Този индикатор светва, когато изберете пречистена вода. 
 

ⓔ Индикатор на киселинната вода.  

Този индикатор светва, когато изберете киселинна вода и/или когато уредът е в режим на 

почистване. 
 

ⓕ Бутон за алкална вода.  

След натискането на този бутон, от гъвкавия маркуч за питейна вода потича алкална вода.   
 

ⓖ Бутон за филтрирана вода.  

След натискането на този бутон, от гъвкавия маркуч за питейна вода потича филтрирана 

вода. (Тази вода е филтрирана без промяна на рН). 
 

ⓗ Бутон за киселинна вода.  

След натискането на този бутон, от гъвкавия маркуч за питейна вода потича киселинна 

вода.   
 

ⓘ Бутон за мелодия. 

Изключва и включва звука. Освен това, с помощта на този бутон може да се регулира 

силата на звука. 
 

ⓙ Индикатор на почистването.  

Режимът на почистване продължава 10 секунди. 
 

ⓚ Индикатор за техническа поддръжка.  

Когато този индикатор свети, уредът се нуждае от техническо обслужване. 
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АКСЕСОАРИ 

 

Преди монтажа на уреда проверете дали имате посочените по-долу аксесоари. Трябва да се 

има предвид, че разпределителната клапа и адапторите са подходящи за различни видове 

стандартни кранове. Ако имате нестандартен кран, тогава ще трябва да си купите 

допълнителни части. При необходимост се консултирайте с дилъра си.  
 

                Монтажен комплект              Аксесоари 
   (разпределителна клапа и адаптори) 

 

 

 

 

 

 

 

 Разпределителна клапа/ Скоби за маркуч/  Предпазител/Цветна диаграма на рН 

                         Адаптор                           Реагент / Епруветка 

            

       

 

МОНТАЖ 
 

1. ПРИСЪЕДИНЕТЕ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА КЛАПА КЪМ КРАНА  

Извадете аератора от крана (може да ви потрябват клещи) и поставете разпределителната 

клапа на мястото й (вж. снимката по-долу). Ако разпределителната клапа не пасва на 

крана ви, в комплекта за монтаж са включени специални адаптори.   

НЕ СТЯГАЙТЕ ПРЕКАЛЕНО СИЛНО. Ако от разпределителната клапа тече вода, използвайте 

тефлонова лента, която може да се закупи във всеки железарски магазин. 

 

2. ПРИСЪЕДИНЕТЕ БЕЛИЯ МАРКУЧ КЪМ ВХОДА ЗА ЧЕШМЯНА ВОДА  

Присъединете единия край на белия маркуч към сивия вход за чешмяна вода в долната 

част на йонизатора.  

За да закрепите белия маркуч, просто го натиснете докрай в отвора на сивия вход.  
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3. ПРИСЪЕДИНЕТЕ СИВИЯ МАРКУЧ КЪМ 

ИЗХОДА ЗА КИСЕЛИННА ВОДА 

Първо, поставете притискащата скоба на 

единия край на маркуча.  

След това присъединете сивия маркуч 

към пластмасовия изход за киселинна 

вода в долната част на йонизатора.  

За да закрепите маркуча, просто го 

натиснете докрай в отвора на белия 

пластмасов вход. Стиснете скобата и я 

нагласете над белия вход.  

Другият край на маркуча трябва да се 

постави в мивката. 

 

4. МОНТИРАЙТЕ ВАШИЯ ЙОНИЗАТОР  

Уредът трябва да се намира на твърда и 

равна повърхност. Йонизаторът може да 

се монтира на стена. За тази цел в 

задната част на уреда има специални 

отвори.  

 

 

5. ПРИСЪЕДИНЕТЕ БЕЛИЯ МАРКУЧ КЪМ 

РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА КЛАПА  

Махнете малката гайка в задната част на 

разпределителната клапа (от другата 

страна на ръчката). Поставете гайката 

върху другия край на белия маркуч. 

Трябва да сложите гайката така, че тя да 

може отново да се завие на предишното 

си място. Поставете маркуча върху 

щуцера. Завийте гайката на предишното 

й място. Не стягайте прекалено силно.  

6. ВКЛЮЧЕТЕ ЗАХРАНВАЩИЯ КАБЕЛ в подходящ контакт. 

 

7. МОНТИРАЙТЕ ГЪВКАВИЯ МАРКУЧ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА  

Завийте го върху входа, намиращ се в горната част на йонизатора.  

Не стягайте прекалено силно.  
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ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

 

 

 

- Натиснете черния бутон в задната част на йонизатора в положение "ON". 

- Черният бутон трябва винаги да е включен. Когато не го използвате, 

вашият йонизатор ще преминава в режим на изчакване и отново ще 

започва да работи, когато пуснете водата през него. Йонизаторът винаги 

използва онези настройки, които сте избрали последния път.   

- Ще чуете единичен звуков сигнал, след което дисплеят ще светне за 2-3 

секунди. 

- Сега, когато е включен, а дисплеят не свети, вашият йонизатор е в режим на изчакване.   

 

 

 

 

А. Нагласете клапата за контролиране на водния поток - Тази клапа се 

намира в предната част на уреда и има положения "ON" и "OFF". В 

началото нагласете клапата между "ON" и "OFF".  

 

Важно: Това е една от най-важните характеристики при експлоатацията 

на вашия йонизатор.  

Тази клапа оказва ПРЯКО влияние върху работата на йонизатора ви.  

При по-бавен поток рН ще е по-високо, а при по-бърз поток рН ще е по-ниско. 

 

В. Пуснете чешмата. Завъртете ръчката на разпределителната клапа, докато водата не 

започне да преминава през йонизатора ви. 

 

С. Нагласете клапата за контролиране на потока от ниска към висока стойност, за да 

усетите разликата в силата на водния поток. Когато започвате да йонизирате водата, 

започнете със средна стойност и регулирайте силата на потока от висока към ниска, за да 

постигнете оптимални резултати. 

 

След като през йонизатора JP107 преминат 20 л вода, той ще премине към режима на 

автоматично почистване за 10 секунди. 

 

Например, ако йонизаторът първо е бил използван за 15 л, а след това за още 5 л, то при 

следващото използване уредът ще премине към режим на автоматично почистване за 10 

секунди.  

Освен това, режимът на автоматично почистване може да се избира.  

 

Забележка: 

При достигането на 20 л светва предупредителна лампа, която продължава да свети до 

следващото използване на уреда и преминаването му през цикъла на почистване. 

Включването на тази червена предупредителна лампа е нормално. Тя ще изгасне след 

приключването на цикъла на почистване при следващото използване на уреда. 

 

 

 

1. ВКЛЮЧВАНЕ НА ЙОНИЗАТОРА 

2. ПУСНЕТЕ ВОДАТА ПРЕЗ ЙОНИЗАТОРА 
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А. Пуснете водата през вашия йонизатор.  

 

Не забравяйте, че йонизаторът се самопочиства в продължение на 10 секунди след всеки 

20 л. вода. 

 

В. За да изберете алкалното ниво, просто натиснете бутона "ALKALINE", за да преминете 

към желаното от вас ниво.  Индикаторът на нивото на рН ще се промени по съответния 

начин. 

 

С. Забележка: Вашият йонизатор винаги запаметява последната настройка. Например, ако 

предишната настройка е била Средно алкално ниво, то при следващото включване на 

йонизатора нивото отново ще е Средно. 
 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ:  

Ако никога преди не сте консумирали алкална вода, започнете с най-ниските 

настройки за алкална вода. Оставете организма ви да се приспособи постепенно в 

продължение на 4-7 дни.  

След този начален период на свикване можете постепенно да увеличавате алкалността на 

водата. 

Нивото на рН ще се променя в съответствие с количеството минерали във водата и 

дебита на водата, която преминава през йонизатора ви. 

 

 

Забележка: Киселинната вода е предназначена само за външно използване. НЕ Я ПИЙТЕ. 

1. Когато водата преминава през йонизатора: 

2. Натиснете бутона “ACIDIC”. Индикаторът за киселинна вода ще светне, а индикаторът на 

нивото на рН ще се придвижи нагоре-надолу по скалата, за да покаже избраното ниво. 

3. За да изберете друго ниво, натиснете бутона "ACIDIC", за да преминете към желаното от 

вас ниво. Оранжевият символ и числото ще се променят по съответния начин. 

 

 

 

1. Пуснете водата през вашия йонизатор. 

2. Натиснете бутона “FILTERED”. Индикаторът за филтрирана вода ще светне.  

Филтрираната вода преминава през филтъра Biostone, но не се подлага на йонизация.  

Филтрираната вода излиза от маркуча от неръждаема стомана. 

 

 

Завъртете ръчката на разпределителната клапа, докато водата не спре да тече от 

йонизатора и не започне да се връща към чешмата.  

Водата ще спре и дисплеят ще угасне, което показва, че йонизаторът е преминал в режим 

на изчакване.  

 

 

3. ЗА ДА ИЗБЕРЕТЕ АЛКАЛНА ВОДА 

4. ЗА ДА ИЗБЕРЕТЕ КИСЕЛИННА ВОДА 

5. ЗА ДА ИЗБЕРЕТЕ ФИЛТРИРАНА ВОДА 

6. СПИРАНЕ НА ВОДАТА, ИЗЛИЗАЩА ОТ ВАШИЯ ЙОНИЗАТОР 
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1) Напълнете една от предоставените епруветки с около 1 

инч алкална, киселинна или пречистена вода. 

 

2) Добавете 2 капки от рН реагента в епруветката и 

разклатете.  

Ако реагентът и водата не са смесени добре, то това може 

да не доведе до получаването на правилни резултати.  

Добавянето на прекалено много или прекалено малко 

капки ще окаже неблагоприятно влияние върху 

резултатите.  

Добавянето на още една капка ще направи цвета по-силен. 

 

3) Стойността на рН се определя чрез сравнение на цвета с 

предоставената цветна диаграма. 

 

4) Реагентът за измерване на рН трябва да се съхранява на 

тъмно и хладно място, далеч от слънчева светлина или 

топлина.  

 
 

 

 

* Съществуват три основни фактора, които контролират работата на вашия йонизатор: 

1) Качеството и минералното съдържание на водата. Ние не можем да контролираме този 

фактор. 

2) Напрежението, което се използва за минералите във водата. Напрежението се 

контролира чрез избиране на алкалното ниво на контролния панел. Колкото е по-висока 

стойността, толкова по-голямо напрежение се използва при йонизацията на водата. 

3) Дебитът на водата, преминаваща през йонизатора ви. Дебитът се контролира чрез 

вашата чешма.  Това определя времето, през което водата се обработва. Ако водният поток 

е бърз, водата ще има по-ниско рН, а ако водният поток е бавен, водата ще има по-високо 

рН.  

 

* Качеството и минералното съдържание на водата варира в зависимост от различните 

местности. Обикновено в районите с твърда вода, където минералното съдържание на 

водата е високо, йонизаторът лесно достига високи нива на рН, дори ако водният поток е 

по-бърз. В районите с мека вода обаче, където минералното съдържание на водата е по-

ниско, йонизаторът може да достигне по-високите нива на рН само ако водният поток е по-

бавен.  

 

* Научете се да използвате комплекта за измерване на рН и тествайте вашата вода. Освен 

това, тествайте водата, произведена с различни алкални настройки и при различни дебити. 

 

* Не пийте водата, която е била тествана с помощта на рН разтвора. 

 

 

 

ИЗМЕРВАНЕ НА рН 

РАБОТА НА ВАШИЯ ЙОНИЗАТОР (МНОГО ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ!): 
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КАК ДА СМЕНИМ ФИЛТЪРА 

 

ВАЖНО!  Преди да смените филтъра спрете водата. 

 

 

 

Когато последният светодиод светне в червено, трябва да смените филтъра. 

Филтърът трябва да се смени и в следните ситуации: 

- Много слаб дебит, по-слаб от обикновено, дори когато контролната клапа е 

пусната докрай. 

- Лош вкус. Това обикновено става в резултат на неочаквана промяна в качеството 

на водата. 

- Ако не използвате йонизатора повече от един месец, например в случай на 

продължителна ваканция. 

 

 

 

 

Отворете капака на отделението на филтъра.  

- Натиснете пластмасовите ръбове в центъра на капака и го 

издърпайте навън и наляво. Завъртете вратичката и я извадете. 

 

 

 

 

 

Извадете филтъра.  

- Хванете филтъра с дясната ръка, натиснете го надолу, за да освободите горния му 

край, след което го дръпнете към себе си и извадете. 

- Горната част на филтъра се освобождава като го натиснете 

надолу. След като задействате пружинния механизъм, филтърът 

може лесно да се извади от корпуса на уреда като го дръпнете 

към себе си и го повдигнете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАК ДА СМЕНИМ ФИЛТЪРА 
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Поставете новия филтър в отделението.  

- Махнете пластмасовите капачки от двата 

края на новия филтър. 

- Поставете долната част на филтъра в 

основата на отделението. 

- Натиснете филтъра надолу, като по този 

начин горната част на филтъра трябва да 

съвпадне с горната част на отделението в 

главния корпус на уреда.   

 

 

Преди да върнете капака на мястото му, пуснете водата през йонизатора и 

проверете за течове. 

 

 

Измийте праха на активния въглен. 

- В началото водата ще има светлосив цвят, заради праха от активния въглен в 

новия филтър.Това не е опасно и често се случва при използване на филтри с 

гранулиран активен въглен. За да измиете праха от активния въглен, оставете 

водата да тече в продължение на 2-3 минути в режим „Филтрирана вода”. 

 

 

Рестартирайте индикатора на филтъра (2 метод). 

Натиснете бутона "Reset" в горната част на отделението на филтъра и го задръжте за 

2-3 секунди в режим на изчакване на уреда.  

(през йонизатора не трябва да преминава вода) 

- Натиснете бутоните Alkaline и Filtered едновременно, докато светодиодните 

индикатори на срока на служба на филтъра не се върнат в изходно положение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поставете капака на отделението на филтъра. 
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НЯКОИ СФЕРИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ НА АЛКАЛНАТА И 
КИСЕЛИННАТА ВОДА 

 

АЛКАЛНА ВОДА 

Забележка: нивата на рН варират в зависимост от различните видове вода. 

 

 

 

Слаба алкална вода (рН 7.5 - рН 8.5). Това ниво се използва през началния 

период на консумация (4-7 дни). Оставете организма си бавно да се адаптира 

към повишаването на рН. Много хора откриват, че това ниско ниво всъщност 

е идеално за тях.   

 

 

 

Слаба - средна алкална вода (рН 8 - рН 9).  Преминете към това ниво след 

първоначалния период на приспособяване. Адаптирайте се към това ниво в 

продължение на 3-4 дни. Повечето хора пият водата на ниво 2 или 3. Това 

ниво също така е подходящо за готвене на ориз и зърнени храни, тъй като по 

този начин те стават по-пухкави и по-вкусни! 

 

 

 

Средна - силна алкална вода (рН 8.5 - рН 9.5).  Някои хора предпочитат да 

пият такава вода, но за други вкусът й е прекалено силен. Тази вода е 

идеална за приготвяне на чай или кафе, защото тя подсилва вкуса и 

намалява горчивината! 

 

 

 

Силна алкална вода (рН 9.5 - рН 10+).  По принцип, според повечето хора, 

вкусът на тази вода е много силен. Освен това, тя притежава силно 

антитоксично въздействие. Тази вода е идеална за варене на зеленчуци! 

Алкалната вода премахва горчивия вкус на зеленчуците и възстановява 

техния естествен цвят. 

 

 

 

 
 

 
 

КИСЕЛИННА ВОДА 

Киселинната вода притежава антисептични и антибактериални свойства. Освен това, тя има 

адстрингентно въздействие и може да се използва за козметични цели. 

    

 

Слаба киселинна вода (рН 6.5 - рН 5.5). Използва се за орална хигиена, 

изплакване на устата и т.н. Използвайте тази вода при миенето на зъбите, за 

гаргара и изплакване на устата! 
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Слаба - средна киселинна вода (рН 6 - рН 5). Използва се за грижи за кожата 

и като адстрингент. Използвайте тази вода за миене на лицето или като 

натурален афтършейв. 

 

 

 

 

 

Средна - силна киселинна вода (рН 5 - рН 4). За миене в кухнята. 

 

 

 

 

 

 

Силна киселинна вода (рН 4 и по-ниско). Използва се за стерилизация. 

Използвайте тази вода за стерилизиране на дъската за рязане, кухненските 

кърпи и т.н. 

 

 

 

 

 

 

 

ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА ФИЛТРИРАНАТА ВОДА? 

РН на филтрираната вода нито е повишено, нито намалено и е същото като на 

чешмяната вода. Тази вода просто е пречистена от различните замърсители с 

помощта на съвременна филтрираща система. Тя може да се използва както 

за пиене, така и за приемане на лекарства.  
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФИЛТЪРА BIOSTONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калций:  
Калцият леко повишава алкалното минерално съдържание на вашата вода. Той подобрява вкуса и 
аромата на водата. Освен това той е особено ефективен за премахване на хлорида. По този начин вие 
получавате готов калций!  
 
Турмалин: 
Турмалинът по естествен път излъчва далечна инфрачервена енергия (FIR). Далечното инфрачервено 
излъчване има добре документирани полезни свойства за човешкото здраве и оказва благоприятно 
въздействие върху водата.  
Филтърът Biostone съдържа полускъпоценен камък турмалин в керамична форма, затова вие получавате 
далечна инфрачервена енергия.   
Филтърът Biostone съдържа полускъпоценен камък турмалин в керамична форма, затова вие получавате 
далечна инфрачервена енергия. 
 
Филтър от нетъкан материал 
Филтрира утайките и твърдите частици.  
 
Гранулиран активен въглен (GAC):  
Това е най-важната част от филтриращата система. Гранулираният активен въглен е особено ефективен 
за премахване на хлорида, както и на неговия мирис и вкус. Освен това, той премахва селскостопанските 
химикали, фенола, трихалометана и другите химически замърсители.  
Гранулираният активен въглен е импрегниран със сребро за предотвратяване развитието на бактерии, 
когато филтърът не се използва. 
 
Филтър от нетъкан материал: 
Филтрира утайките и твърдите частици.  
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ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ 

 

Неизправност Причини Решение 

Функционалният дисплей 
не работи. 

Захранващият кабел не е включен 
както трябва или е включен в 

повреден контакт. 

Включете захранващия кабел 
както трябва в работещ контакт. 

Предпазителят е изгорял. 
Предпазителят не е поставен 

правилно. 

Сменете предпазителя. 
Резервният предпазител е 
включен в комплекта с реагента. 
(3A / 250V) 

Функционалният дисплей 
/ индикаторите на дисплея 
не се включват дори след 

пускане на чешмата. 

Повредена печатна платка. 
Веднага изключете уреда от 
контакта и се свържете с дилъра 
си за техническо обслужване. 

рН-тестът показва, че 
цветът на алкалната вода 
е неутрален (7), а цветът 
на киселинната вода е 

жълт (6). Това е 

нормално, ако 
първоначалното рН е 6.5 

Дефектен или изпарил се реагент: 
алкалността/киселинността винаги 
се произвеждат в обратна 

пропорция. Поради тази причина, 
показването на киселинния цвят 
означава, че уредът трябва да 
произвежда алкална вода. Липсата 
на алкалния цвят може да е в 

резултат на химична реакция, при 

която въглеродната киселина във 
водата изпарява някои от 
елементите на реагента. 

Тествайте стойността на рН при 
нива на водата 3 или 4.  

Сменете реагента. 

Захранването изведнъж се 
изключва при 
експлоатация на уреда. 

Повишено съдържание на соли или 
на общото количество разтворени 
вещества във водата; 
продължителна работа при високо 

рН; внезапно повишаване на 
електрическото напрежение. В 
тези случаи уредът се изключва 
автоматично, за да се предпазят 

електродите и електрическата 
верига. 

Изчакайте около един час, 
докато уредът заработи отново. 
Йонизаторът има вграден 
защитен механизъм за 
предпазване на електродите и 

електрическата верига. Този 
механизъм автоматично 
изключва йонизатора. Този 
механизъм предпазва уреда от 

прекомерното използване или 
прекалено високото 
електрическо напрежение. 

Уредът произвежда малко 
количество алкална вода. 

Филтърът е запушен. 
Преждевременното запушване 
може да е причинено от рязък спад 
на качеството на водата и 
проникването на утайки или други 

замърсители, което натоварва 
филтъра. 

Сменете филтъра.  
Почистете предфилтъра. 

Ниско налягане във 

водопроводната инсталация. 

Проверете, дали крановете са 
отворени докрай. Налягането на 

водата в къщата може да е 
прекалено ниско. 

Маркучът е извит или усукан. Изправете маркуча. 

 

 

 

 



25 
 

 

Неизправност Причини Решение 

Алкалната вода има 

странна миризма. 

Срокът на служба на филтъра е 

изтекъл или филтърът се е 

запушил преждевременно, 

вследствие влошаването на 

качеството на водата. 

Сменете филтъра. 

Рязък спад в качеството на 

водата с повишено съдържание 

на холин (не хлор). 

Повишеното съдържание на 

холин се наблюдава в някои 

местности през летните месеци. 

Това съдържание влиза в 

рамките на стандартите за 

безопасност на питейната вода, 

но в същото време холинът 

влиза в реакция с 

йонизираната вода и променя 

миризмата й. 

Изберете по-ниско ниво на 

рН (1-2).  

Ако след това мирисът не е 

изчезнал, може да се наложи 

да смените филтъра. 

Водата има млечен 

цвят; на дъното на 

чашата има бели 

частици. 

Вашата вода е с висока 

твърдост (основната причина за 

това е калцият). Белият цвят се 

дължи на калциевия карбонат 

CaCO3. Йонизацията на водата 

с повишено съдържание на СО3 

води до свързване на СО2 с Са. 

Това е калций! Той не само, 

че не е вреден, но всъщност 

е полезен за вас. 

Йонизаторът разделя и 

кондензира алкалните 

минерали и точно това 

виждате вие. Вие можете да 

понижите настройките (1-2), 

за да намалите този ефект. 

Обикновено това се случва 

само в областите с твърда 

вода. 

В началото алкалната 

вода няма мирис, но 

след около един час 

водата започва да 

мирише. 

Вашият съд за вода се нуждае 

от почистване. Алкалната вода 

се замърсява при пълненето на 

съда. Срокът на служба на 

филтъра е изтекъл. 

Почистете съда за вода. 

Изберете по-ниско ниво на 

рН (1-2). Сменете филтъра. 

От отделението на 

филтъра тече вода. 

Филтърът не е поставен 

правилно в отделението. 

Извадете филтъра и го 

поставете както трябва, 

спазвайки инструкциите за 

смяна на филтъра. Увеличете 

количеството на подаваната 

към уреда вода. 

От изхода за киселинна 

вода не излиза вода. 

Маркучът за киселинна вода е 

извит или усукан. 

Изправете маркуча; 

увеличете количеството на 

подаваната към уреда вода. 
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ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА 
 

Технически характеристики на продукта 

Номер на разрешението за производство 

на продукта 

№ 610, издадено от Министерството на 

здравеопазването и социалното осигуряване 

Характеристика Уред за йонизиране на водата 

Модел Venus 

Входящо напрежение 120 Vac, 60 Hz 

Входяща мощност (консумирана мощност) 0.5A (80W) 

Тегло Около 13 фунта 

Габаритни размери 13” X 9.75” X 5.50” 

Налягане на входящия воден поток 0.7~5kg f/cm3 

Температура на водата 40~86 F  

Експлоатация на уреда 
С едно докосване-автоматично започване на 

йонизацията 

Средства за експлоатация на уреда Чешмяна вода - отваряне и затваряне 

Електролитно 

устройство 

Метод на електролиза Продължителна електролиза 

Сила на електролизата Ниво 1-2-3-4 

Дебит на йонизираната 

вода 
Макс. 3 л/мин. (алкална+киселинна вода) 

Почистващо устройство Автоматично и ръчни почистване 

Материали на 

електродите 
Платина и титан 

Устройство за 

пречистване на 

водата 

Смяна на филтъра Лесносменяем филтър 

Срок на служба на 

филтъра 

Срокът на служба на всеки филтър зависи от 

различни фактори. При използване на 

нормална обработена вода и при нормално 

използване на уреда, срокът на служба е 

следният: един потребител - 12-15 месеца, 

двама потребители - 10-12 месеца, 

четиричленно семейство - 6-9 месеца. 

Индикатор на филтъра 
Светодиоден индикатор на срока на служба 

на филтъра 

Строеж на филтъра 

Импрегниран със сребро активен въглен, 

биокерамичен камък и калций. Фин турмалин  

(допълнителна опция) 

Устройство за пречистване на водата Автоматично изключване 

Водоснабдяване Директна връзка с чешмата. 

 



27 
 

 

Скъпи клиенти, 

 

Вашето ръководство за експлоатация все още не е обновено и не съдържа 

следните технически подобрения: 

 

След всеки 20 л. вода светва индикатор, който показва, че вашият йонизатор ще 

премине в режим на автоматично почистване при следващото му използване. Това 

е нормално и индикаторът автоматично се изключва след като почистването 

приключи. 

 

Вашият йонизатор Venus може да създава отлично рН и окислително-

възстановителен потенциал при използване на всякаква питейна вода, затова ви 

препоръчваме да не променяте настройките на напрежението. 

 

При възникването на какъвто и да било проблем с вашия йонизатор, свържете се с 

отдела за техническо обслужване във вашата страна или с продавача, от когото 

сте закупили вашия йонизатор. 

 

Желаем ви успех! 

 

Производител: EMCO INDUSTRIAL CO., LTD 

Вносител: МЕДБИО КОМЕРС ЕООД 

тел. 0893 393 313 

MEDBIO-BG.EU 


