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Mis on aluseline elektrolüüsitud vesi? 
 
Te saate aluselist elektrolüüsitud vett peale lisandite välja filtreerimist. Aluseline vesi on 
parim tervisele, sest sisaldab palju mineraale kaasa arvatud kaltsium. Aluseline vesi on 
kasulik nahale. 
 

Mõned näited aluselise vee kasutamisest: 
1. tase :algusperiood (4- 7 päeva): Laske oma kehal harjuda tasakesi madalama pH 

tasemega. Paljud inimesed leiavad, et madalam tase on sobivam neile. 
2. tase: peale algusperioodi hakake jooma 2. taseme vett. See tase sobib väga hästi toidu 

tegemiseks.  
3. tase. on inimesi, kellele meeldib ka juua selle taseme vett, kuid selle võib olla tugev 

maitse juures. Sobib väga hästi tee ja kohvi keetmiseks muutes selle eriti maitsvaks ja 
vähendades kibedat maitset! 

4. tase: üldiselt leitakse, et sellel tasemel on tugev maitse ja on tugeva mürke kehast välja 
viivate effektidega. Suurepärane juurviljade keetmiseks! Aluseline vesi ellimineerib 
kibeda maitse ja toob välja nende loodusliku värvi. 

 

Milleks kasutada filtreeritud vett? 
Filtreeritud veel ei ole pH taset ei tõstetud ega ka langetatud. pH tase on sama, mis on 
kraaniveel.   
Antud vesi on lihtsalt lisanditest puhastatud filtreerimissüsteemi abil. 
Filtreeritud vesi sobib joomiseks ja ka medikamentide võtmiseks. 
 

Mõned näited happelise vee kasutamisest: 
Happelisel veel on antiseptilised ja antibakteriaalsed omadused. Sellel on ka kudesid 
kokkutõmbav efekt ja sobib kasutamiseks kosmeetlistel eesmärkidel. 
 
1. tase: kasutage hammaste pesemiseks. 
2. tase: sellel on suurepärane kudesid kokkutõmbav effekt: kasutage seda näopesemiseks 

või habemeajamisel. 
3. tase: kasutage köögis sööginõude puhastamiseks. 
4. tase: sellel tasemel on steriliseerivad omadused: kasutage lõikelaudade, rätikute jne 

puhastamiseks. 
 

Ettevaatusabinõud aluselise vee kasutamisel! 
 Kui Te ei ole tarbinud aluselist vett ärge kasutage kõrgemat taset kui 1. tase. Laske 

kehal harjuda aeglaselt nö loomulikult 4 - 7 päeva. Peale algusperioodi võite 
suurendada vee tarbimise koguseid ja taset. 



 
 

 
Airvitamin OÜ Tel  642 00 93      reg . nr 10925392 
Kaupmehe 6, 10114 Tallinn                   www.airvitamin.ee                         info@airvitamin.ee 

 Ärge võtke medikamente aluselise veega. Kasutage selleks filtreeritud vett. 
 Konsulteerige arstiga enne kui hakkate tarbima aluselist vett: krooniliste haiguste 

puhul, probleeme maksa või siselunditega, olete meditsiinilisel ravil. 
 Konsulteerige nahaarstiga enne aluselise vee kasutamist juhul kui Teil esineb 

allergiaid või Teil on tundlik nahk.  
 Ainuke s 
 Halva kavaliteediga vesi võib mõjuda halvasti Teie tervisele ja seadmele. Enamus 

veeallikaid on sobivad kasutamiseks. 
 Hea kvaliteediga ja väiksematest veeallikatest tulev vesi on soovitav siiski kontrollida, 

kuna veeallikas võib vajada eelfiltrit. Seadne garantii kehtib kaotavuse, kui seadme 
rikke on põhjustanud vee algallika halb kvaliteet.  

 

Ettevaatusabinõud. 
 

! HOIATUS:  näitab võimalust saada tugevalt haavata või surma. 
! ETTEVAATUST: näitab võimalust saada kergelt haavata või tekitada materiaalset kadu. 
 
Joonised leiate inglise keelsest kasutusjuhendist leheküljelt 2.  

 
Do not-  Ei tohi! 
Do- Tehke! 
Do not disassemble it.- Ärge võtke osadeks! 
Do not touch it.- Ärge puutuge! 
Disconnect the power cord from the wall outlet.- Eemaldage elektrijuhe seinast. 
 

Õnnitleme Teid uue ostu puhul! 
 
Te olete just ostnud endale parima, kõige arenenuma veepuhastus süsteemi maailmas! 
Teie uus ionisaator on disainitud pakkumaks Teile paljudeks aastateks puhtust, 
tervislikkust ja kõige funktsionaalsemat vett, mis võimalik. Sellel seadmel on spetsiaalsed 
kasutamise võimalused ja kasutegurid seega lugege kasutusjuhend tähelepanelikult läbi, et 
kasutada seadet maksimaalselt. 
 
Teie uus seade Orion tootab aluselist, happelist ja filtreeritud vett. 
Mida see täpselt tähendab? Orion kasutab täpset arvutit ja valikulist magneetilistenergiat 
teostamaks elektrolüüsi läbi patendeeritud kahekordse titaan elektroodide. Elektrolüüsi 
käigus eraldab magneetiline enrgia vee aluseliseks ja happeliseks kasutamata kemikaale. 
Sel viisil  vee ioniseerimine struktrureeib uuesti molekulid ja vähendab nende kobarate 
suurust, seob ekstra molekule ning kasulikke mineraale nagu kaltsium, magneesium ja 
kaalium.  
Veeionisaator Orion toodab ka happelist vett, mille pH on madalam kui pH6 ja omab 
mitmeid häid kasutusviise. Teil on nüüd mugav kasutada ja mitmete kasuteguritega seade, 
mis funktsioneerib paremini kui tavaline kraanivesi, filtreeritud vei või pudeli vesi.  
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Vee valik ja režiimi indikaator.  
 
*  Teie ionisaatoril on atraktiivne värviline FND ekraan, mis teeb kergesti selgeks Teie valiku. 
Kasutatud sümbolid on kergesti mõistetavad ja värvid aitavad mõista, mis tüüpi ja tasemel vee 
Te olete valinud. 
 
* Häälega indikaator. 
Seade annab häälega märku Teie valikust. Vastavalt kas happeline, aluseline või puhastatud 
vesi. Seadmel on võimalus hääle funktsiooni ka välja lülitada või reguleerida hääletugevust. 
 
* Üheksa erinevat pH astet. 
Laialdane valik pH tasemeid. Mugav ühe nupuvajutuse funktsioneerimine. 
 
* Digitaalne filtrivahetuse indikaator. 
Lihtne digitaalne indikaator annab teada umbkaudse filtri eluea.  
 
* Mugav filtrivahetamine. 
Eemaldage filtrikaas ja täiendatud veeallika süsteem teeb filtrivahetamise lihtsaks. Veenduge, 
et Te ei viska ära halli filtritoosi filtri alumisest otsast.  
 
*MICOM kontroll süsteem. 
MICOM kontroll süsteem optimiseerib pH ja vee ORP ja hoiab ionisaatori heas töökorras. 
Kuvaril hakkab tööle tuli, kui seade vajab hooldust.  
 
* Voolu kontroll. 
Voolu kontroll läbi uue patendeeritud klapisüsteemi parandab suuresti pH ja ORP 
optimiseerimist.  
 

Ettevaatusabinõud. 
 
Juhul, kui seade lakkab töötamast siis palume seadet ise mitte parandada! 
 

Elektriga seonduvad abinõud. 
 

 Kui Teie ionisaator peaks jääma vee alla mingil põhjusel siis palume enne seadme 
veest välja tõstmist eemaldada seade vooluvõrgust. 

 Kui seade vajab parandamist siis palume pöörduda edasimüüja või maaletooja poole. 
Seadet ise parandades võite muuta garantii kehtetuks. 

 Ärge kasutage seadet teistel pingetel kui ettenähtud (220V).  
 Ärge kunagi katsuge voolujuhet või pistikut märgade kätega! 
 Veenduge, et pistik on kindlalt ja õigesti sisestatud pistikupessa. 
 Ärge puhastage seadet valades sellele vett. Puhastamiseks kasutage niisket käsna või 

riiet.  
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Installeerimisega seonduvad abinõud. 
 

 Kaitske seadet külma temperatuuri eest. 
 Kaitske seadet otsese päikesevalguse eest. 
 Ärge asetage seadmele raskeid esemeid. Seadet ei tohiks asetada ebastabiilsele või 

pehmele pinnale. Seade peaks asetsema kõval ja tasasel pinnal. 
 

Hooldusega seonduvad abinõud. 
 
 Eemaldage ionisaator alati vooluvõrgust kui vahetate elektrikorke või puhastate seadet. 

 
 

Üldised abinõud. 
 

 Ärge parandage seadet ise. Vastasel korral võib garantii muutuda kehtetuks. 
 Veenduge, et kasutate seadet veega, mis vastab üldtunnustatud normidele.  
 Ärge kasutage seadet vee puhul, mis on ülimalt kare, kõrge põhjasettega või kaevu vee 

puhul ilma konsulteerimata edasimüüjaga.  
 
 

Ettevaatusabinõud kasutamise ajal. 
 
 Ärge kasutage seadmes tulist vett. 
 Ärge puhastage seadet pihustades või seda üle valades veega. 
 Ärge sulgege, kõverdage, pigistage, vajutage või mõnel muul moel takistage 

väljavoolu voolikut. 
 Kui seade peaks tegema ebatavalist või veidrat häält või kui tunnete põlemise lõhna 

eemaldage seade seinast koheselt ja võtke ühendust maaletooja või edasimüüjaga.  
 Eemaldage seade vooluvõrgust või lülitage seade välja pealülitist, mis asub seadme 

tagaküljel, juhul kui Te ei plaani seadet kasutada pikema perioodi jooksul .Filtri 
vahetus võib vajalik olla peale seda. 

 

pH taseme indikaatori  ettevaatusabinõud. 
 
 Ärge jätke pH taseme mõõtmise indikaatorit tule lähedusse või kuumuse kätte. 
 Ärge jooge pH taseme mõõtmise indikaatorit, pange silma või kehale. Juhul kui olete 

vedelikku neelanud võtke ühendust arstiga. Kui vedelik satub silma siis lobutage silma 
jaheda veega ning võtke ühendust arstiga. Juhul kui vedelik satub Teie kehale peske 



 
 

 
Airvitamin OÜ Tel  642 00 93      reg . nr 10925392 
Kaupmehe 6, 10114 Tallinn                   www.airvitamin.ee                         info@airvitamin.ee 

ennast koheselt. Veenduge, et pH mõõtmise vedelik oleks lastele kättesaamtus kohas 
ja korralikult suletud. 

 

Mõned abistavad nõuanded. 
 
 Vee säilitamiseks sobib kõige paremini klaas või keraamiline nõu. Hoidke vett alati 

külmas ja eemal otsese päikesevalguse eest. Võite ka kasutada plastikut aga 
soovitavalt ainult polüplastikust pudeleid.  

 Ärge säilitage aluselist vett roostevabast terasest, pronksist või aluminiiumist nõudes. 
 Hoidke alles karp, milles Te olete ostunud antud seadme. See teeb seadme hilisema 

transpordi lihtsamaks.  
  

Osade nimed ja funktsioonid. 
 
Joonised leiate inglise keelsest kasutusjuhendist leheküljelt 11- 12. 
 

Esikülg: 
1. Body- seadme põhiosa 
2. Function display panel- funtsioonide kuvar 
3. Flexible stainless steel alkaline water outlet- roostevabast terasest aluselise vee 

väljajooks 
 

Tagakülg: 
1. Filter Cover- filtrikate 
2. Main switch- pealüliti 
3. AC Power cord- AC eletrijuhe 
4. Tap water inlet- kraanivee sissejooks 
5. Acidic water outlet port- happelise vee väljajooks 
6. Huse holder- vooliku kinnitus 
7. Volume controller- hääletugevuse reguleerimine 
8. Rear cover- tagumine osa 
9. Calcium cap- kaltsiumi kaas 

 

Sümbolid seadme ekraanil. 
 
Joonise leiate inglise keelsest kasutusjuhendist leheküljelt 13- 14. 
 
Alkaline water display indicator- aluselise vee märgistus kuvaril. Aluselise vee valikut on 
kerge tuvastada sinise värvuse järgi kuvaril. 
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Acidic water display indicator- happelise vee märgistus kuvaril. Happelise vee valikut on 
kerge tuvastada oranzi värvuse järgi kuvaril. 
Purified water display indicator- filtreeritud vee märgistus ekraanil. Filtreeritud vee valikut 
on kerge tuvastada rohelise värvuse järgi kuvaril. 
Alkalinity pH indicator- leelisuse pH inidkaator. Sinine sümbol näitab, milline aste aluselist 
vett on valitud.  
pH level indicator-  pH taseme indikaator. Kui on valitud aluseline vesi siis sinine number 1- 
4 näitab taset. Kui on valitud happeline vesi siis näitab taset oranz number taset. 
Acidic level indicator- oranz sümbol näitab, milline tase on valitud. 
Flux indicator- veevoolu suunaja.  
Filter life indicator- filtri eluea näidik.  
Filter replacement indicator- arvestab filtri kasutust. 
Caution light- märgutuli. Kui see tuli põleb siis seade vajab hooldust. 
Power button- alustab ja sulgeb veevoolu ionisaatoris. 
Alkaline water button- nupp, millest saab valida aluselist vett ja vastavalt vajadusele 
korrigeerida taset. 
Acidi water button- nupp, millest saab valida happelist vett ja vajadusel korrigeerida taset. 
Purified water button- nupp, millest saab valida filtreeritud vee. 
Melody button- lülitab sisse ja välja hääle. Lisaks on võimalik ka häält kohandada seadme 
tagant. 
 

Kuidas installeerida? 
 
Joonised leiate inglise keelsest kasutusjuhendist lehekülgedelt 15- 16. 
 

Installeerimise meetodid 
 
Teie uus ioniseerimisseade Orion pakub Teile kolme erinevat installeerimise võimalust: 

1.) installerida kraani külge pöördplaadiga 
2.) installerida kraani külge otse külma vee toruga ühendusse 
3.) peidetuna kraanikausi alla- täiesti märkamatu koos väikse avamise kraaniga 
 
Soovitatav on kasutada torulukkseppa abi teise ja kolmanda meetodi puhul. 
 

Seadme installeerimine kraani külge pöördplaadiga (meetod nr 1).  
 
1. Asetage pöördplaat kraani külge- eemaldage õhusti kraanist (vajadusel 

kasutage tange) ja lisage pöördplaadi klapp oma kohale. Juhul kui pöördklapp 
ei sobi kraaniga kasutage kohandajat, mis on seadmega kaasas. Kui pöördklapp 
lekib kusagilt kasutage toruluksepa teipi.  

2.  Lõigake 10 cm pikkune jupp valgest voolikust- kasutage antud vooliku 
lõikamiseks tervat nuga, lõigake puhtalt 10 cm pikkune valge vooliku osa. 
Puhtalt lõikamine kindlustab selle, et ei tekiks lekkeid.  
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3. Lisage eelfilter- eelfiltril on tähistatud veevoolu suund musta noolega. Nool 
peab asetsema nii, et osutaks seadmele näidates sellega veevoolu suunda 
ionisaatori poole. 10 cm pikkune valge voolik, mille lõikasite, asetage eelfiltri 
taha kergelt lükates. Veenduge, et nool osutab 10 cm pikkuse vooliku lõppu. 
10 cm pikkune vaalge voolik asetseb ionisaatori ja eelfiltri vahel.  

4. Lisage kraanivee sissevoolu voolik ionisaatorile- asetage valge 10 cm pikkuse 
valge vooliku vaba ots halli vooliku otsa, mis väljub ionisaatorist. Valge 
sissevoolu vooliku lisamiseks suruge see kergelt halli värvusega vooliku külge, 
mis on kraanivee siseevool. (Kui aga soovite seda eemaldada vajutage ühendus 
kohale ja tõmmake voolik samaaegselt välja.) 

5. Seadme asukoht- seade võib asetseda kraanikausi kõrval, kraanikausi 
tagumisel osal või kraanikausi kohal seinal (seadmega on kaasas vajalikud 
tarvikud). Veenduge, et seade oleks kõval ja tasasel pinnal. 

6. Ühendage kraanivee sissevoolu voolik pöördklapiga- a.) Sisestage pika 
mõõtmeline voolik eelfiltri vabasse otsa. b.) eemaldage väike tihenduse mutter 
pöördklapi tagant vastaspoolelt pöördklapi käepidemest. C.) libistage antud 
mutter üle valge vooliku lõpu asetades mutri nii, et selle saab tagasi keerata 
pöördklapile.  d.) lükake valget vooligut kergelt liitedetailile ja keerake 
tihenduse mutter tagasi liitedetailile. Veenduge, et mutter on keeratud 
korralikult paika, kuid mitte liiga tugevasti. Kui Teil peaks tekkima probleeme 
vooliku saamisega liitedetailile proovige seda leotada kuumas vees paar 
minutit. 

7. Lisage halli värvi happelise vee voolik. Happelise vee väljajooks on paremal 
all nurgas ionisaatori taga ja on sildistatud punast värvi kirjaga „acidwater 
outlet“. Esiteks, libistage üks klamber kergelt pigistades üle vooliku otsa. 
Lihtsustamaks lisamist leotage voolikut 20- 30 sekundit kuumas vees. Lükake 
kergelt voolik happelise vee väljajooksu voolikusse. Pigistage klamber lahti ja 
libistage ühenduskohale. Veenduge, et vastaspool jookseb kraanikaussi. 
Lõigake voolik sobivaks pikkuseks. 

8. Ühendage juhe vooluvõrku. 
9. Installerige paindlik roostevaba toru- keerake antud toru ionisaatori peal 

asetsevasse kraanikohta.  

 

Seadme installeerimine kraanikausi alla (meetod 2). 
 

1. Eraldage külmavee varustuse toru- seda saab teha mitut moodi sõltuvalt kuidas on 
torud paigaldatud. Tavaliselt, installeerige „T“ liitmik külmavee toruga. T liitmik on 
müügil enamuses rauakauplustes ja ei ole kallid. Kui lähete ostma „T“ liitmiku võtke 
kaasa valge voolik, et suurus oleks sobiv.  

2. Lisage kraanivee sissevoolu voolik „T“ liitmikuga- vajate auku, mis viiks vooliku 
„T“ liitmiku juurest Teie ionisaatorisse. Uuematel kraanikaussidel on juba olemas 
vastavad kohad.  

3. Lõigake 10 cm valget voolikut- lõikamiseks kasutage tervat nuga. Lõigake puhtalt 4 
cm pikkune valge vooliku jupp. Mida puhtamalt Te lõikate seda väiksem on 
lekkimisoht. Seda osa kasutada järgmise sammuna. 
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4. Lisage sissevoolu eelfilter- filtril on musta värvi nool, mis viitab vee voolu suunale. 
Noole ots peab näitama ionisaatori poole näidates vee voolu ionisaatorisse. Lisage 10 
cm voolik eelfiltri otsa lükates seda tugevalt. Veenuduge, et nool osutab 10 cm 
vooliku lõpu poole.  See 10 cm voolik jääb ionisaatori ja eelfiltri vahele. 

5. Kinnitage 10 cm vooliku teine ots ionisaatori külge- kinnitage 10 cm vooliku vaba ots 
voolikust ionisaatori all oleva halli kraanivee sissevoolu ava külge seda tugevalt 
lükates. (Selle eemaldamiseks vajutage kergelt kinnituskohale samaaegselt voolikut 
tõmmates). 

6. Valige ionisaatorile asukoht- selleks sobib kraanikausi kõrval või taga asuv ala vms. 
Veenduge, et pind oleks tasane ja kõva. 

7. Lisage hall happelise vee väljalaske voolik- happelise vee väljalakse toru asetseb 
paremal all nurgas ionisaatori taga ning on märgistatud kleepsuga: ACIDWATER. 
Esiteks, libistage üks väikestest klambritest üle vooliku. Lisamise lihtsustamiseks 
leotage voolikut soojas vees 20- 30 sekundit. Lükake voolik kindlalt väljalaske ava 
otsa. Vajutage klambrit ja libistage ühendus kohale. Veenudge, et teine ots jookseks 
kraanikaussi. Lõigake vooliku pikkus sobivaks.  

8. Ühendage seade vooluvõrku. 
9. Paigaldage roostevabast terases tila- keerake see ionisaatori peal asetsevasse avasse. 

Ärge ülepingutage! 

 

Seadme installeerimine kraanikausi alla (kõige raskem). 
 
Kraanikausi alla instaleerimist saab teha ainult kui on olemas kraanikausi alla 
paigaldamise komplekt.  
Sel juhul on vaja veel spetsiaalset kraani ja teisi lisaosasid.  
Kraanikausi alla paigaldamise komplekt sisaldab juba kõike vajalikku.  
Soovitav on kui antud paigalduse teeb torulukksepp. 
Võtke ühendust edasimüüjaga! 
 

Kuidas kasutada? 
 

Esmane kasutamine. 
 
1. Vajutage ionisaator tööle. Ionisaatori tagaküljel on lüliti. Seade lülitub sisse ja kõik 

tuled hakkavad põlema ning see järgi kustuvad ning seade on standby režiimil.  
2. Lülitage sisse vesi. Avage seadme veevarustus keerates klappi kraanil. Kui Teie seade 

on pöördplaadiga pöörake hoob nii, et vesi jookseks seadmesse. 
3. Avage veevool läbi seadme. Vajutage nuppu power, mis avab sisemise klapi 

ionisaatoril. Digitaalne filtri vastupidavuse indikaator alustab loendamist ja kuulete 
„ionisaatori häält“ teatamaks valitud režiimist.  
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Märkus: algselt võib vesi tulla värviliselt. Seda võib põhjustada süsinik uues filtris. See ei 
ole kahjulik ja on tüüpiline uue süsnik filtri puhul. Laske veel voolata 2- 3 minutit 
filtreeritud reziimil ja see uhub ära süsiniku tolmu.  
 

Aluselise vee valimine. 
 
1. Korrake samme 1- 3 kui vesi ei jookse veel läbi seadme 
2. Vajutage nuppu alkaline soovimaks aluselist vett. Teil on võimalus valida nelja 

tugevus astme vahel. 
Märkus: Teie ionisaator salvestab Teie viimase valiku. Juhul kui Teie viimalne valik oli 
aluseline vesi teine tase siis kui uuesti hakkate seadet kasutama lülitub seade sisse režiimil 
aluseline vesi teine tase. 

3. Kui soovite taset muuta vajutage uuesti alakaline nuppu seni kuni soovitud tase on 
saavutatud. Sinine sümbol ja number muutuvad ( joonised inglise keelses 
kasutusjuhendis leheküljel 17).  

 
Aluselise vee tasemed: 1. tase- nõrk aluseline vesi (pH 7,5-8,5). Selle taseme vett 
kasutatakse aluselise vee kasutamise algusperioodis. Laske kehal harjuda. 
2. tase- nõrk kuni keskmine tase (pH 8-9). Liikuke edasi sellele tasemele peale 3-4 päevast  
kasutamist. Enamus inimesi kasutab joogiveena 2- 3 taset. 
3. tase- keskmine kuni tugev aluseline vesi- (pH8,5-9,5). Selle taseme vett kasutatakse 
enamasti joogiveena. Mõned inimesed tunnevad erinevust tasemes. 
4. tase- tugevalt aluseline vesi (pH 9,5- 10+). Üldiselt leitakse, et sellel veel on tugev 
maitse ja neutraliseeriv effekt. 
 
Märkus: pH tase või varieeruda sõltuvalt vee algallikast. 
 

Happelise vee valimine. 
 
1. Korrake samme 1-3 esmasest kasutamisest kui vesi ei jookse läbi seadme. 
2. Vajutage nuppu acidic kui soovite happelist vett. Teil on võimalus valida nelja 

tugevus astme vahel. Kuulte kinnitus, et on valitud happeline vesi ja ekraanile näitab 
oranzi sümbolit ja valitud taseme numbrit. 

Märkus: Teie ionisaator salvestab Teie viimase valiku. Juhul kui Teie viimalne valik oli 
happeline vesi teine tase siis kui uuesti hakkate seadet kasutama lülitub seade sisse režiimil 
happeline vesi teine tase. 

3. Kui soovite taset muuta vajutage uuesti acidic nuppu kuni soovitud tase on saavutatud. 
Oranž sümbol ja number muutuvad (joonised inglise keelses kasutusjuhendis 
leheküljel 18).  

 
Happelise vee tasemed: 1. tase- nõrk happeline vesi (pH6,5- 5,5). Kasutatakse oraalseks 
hügieeniks. 
2. tase- nõrk kuni keskmine vesi (pH6- 5,5). Kasutatakse nahahoolduseks (kudesid 
kokkutõmbav).  
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3. tase- keskmine kuni tugev happeline vesi (pH5,5-5). Kasutamiseks puhastamisel. 
4. tase- tugev aluseline vesi (pH5 või madalam). Steriliseeriva omadustega. 
 

Filtreeritud vee valimine. 
 

1. Kui vesi jookseb läbi masina vajutage nuppu purified. Kuulete kinnitust, et on valitud 
filtreeritud vesi ja ekraanile ilmub vastav sümbol. Filtreeritud vesi tuleb välja 
roostevabast kraanist ja happelise vee voolikust ei tule vett.  

 

Kuidas lülitada välja veevoolu ionisaatorisse? 
 
Vajutage power nuppu. Veevool seiskub ja ekraanil kustuvad tuled näitamaks, et seade on 
standby režiimil.  
 

Kuidas lülitada välja heli? 
 
Vajutage nuppu melody.  
Kõik helid peal kella lülituvad välja. 
Kõiki helisid kaasa arvatud kella saab reguleerida ionisaatori tagakülje väikses kruvikeerajaga. 
 

Kuidas mõõta pH? 
 

1. Täitke ¼  ühest katseklaasist aluselise, happelise või filtreeritud veega. 
2. Lisage 2 või 3 tilka pH kemikaali katseklaasi ja segage. Kui vesi ja kemikaal pole 

korralikult segatud ei pruugi vastus täpne olla. 
3. pH taseme saab teada kui määrate katseklaasi vees oleva vee värvi värvikaardiga. 

 
Märkus: vee kvaliteet ja mineraalsed koostisosad varieeruvad suuresti paikkonnati ja mõjutab 
ionisaatori tööd pH suhtes. 
 

 Vett, mis sisaldab pH kemikaali MITTE tarbida. 
 Hoidke pH kemikaali, värvikaarti ja katseklaase otsese päikesevalguse eest. 
 Hoidke pH kemikaal lastele kättesaamatus kohas ja leekide eest. 
 Kui pH kemikaal satub silma loputada silma puhta veega kohaselt ja pöörduda arsti 

poole. 
 Kui olete pH kemikaali manustanud siis pöörduge koheselt arsti poole. 
 

Kuidas lisada kaltsiumi? 
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1. Peatage veevool enne korgi avamist. Oodake natuke. Kui vesi veel voolab võib 
kaltsiumi avast vesi ülevoolata. 

2. Keerake korki vasakule ja eemaldage see. Esimest korda avades võib kork raskelt 
avaneda. 

3. Eemaldage kaltsiumi kord korgist ja eemaldage alles jäänud tabletid. Tabletid ei kao 
täielikult kunagi korvist. Kaltsiumi kiht eraldub vaikselt tabletist vette. Tabletid 
eraldavad 1- 2 kuud kaltsiumi sõltuvalt kasutatud vee hulgast ja pH tasemest.  

4. Peske korv ja eemaldage vesi.  
5. Lisage uued kaltsiumi tabletid ja sulgege kork. 
6. Sisestage korv oma kohale ja keerake kork kinni. Kui Te ei sulge korki korralikult 

võib vesi ülevoolata. 
 

Regulaarselt kontrollige ja puhastage eelfiltrit. 
 
Eelfiltri puhtana hoidmine on oluline tagamaks seadme korraliku töö. 
Esiteks, veenduge veevarustus on väljalülitatud. Seejärel eemaldage eelfilter vajutades 
kinnituskoha lõpule ja tõmmake samaaegselt voolik välja. Loputage filter mõlemast otsast. 
Asetage filter tagasi. Puhastage filtrit nii alati kui märkate veevoolu vähenemist.  
 

Kuidas vahetada filtrit? 
 

1. Kui filtri eluea näidik saab täis või kui hakkab vilkuma filtri sümbol on aeg filtrit 
vahetada. 

2. Eemaldage filtri kaas. Esiteks, liigutage kaant ülesse (joonis 1 lehekülg 23 inglise 
keelses kasutusjuhendis). Seejärel liigutage kaant vasakule ja eemaldage see (joonis 2 
leheküljelt 23 inglise keelsest kasutusjuhendist). 

3. Eemaldage vana filter. Vajutage filtrit allapoole, kus asetesb veeallika mehhanism (pilt 
leheküljel 23 inglise keelses kasutusjuhendis) ning eemaldage filtri ülemine osa 
seadmest tõmmates seda enda poole (joonis 2 leheküljelt 23 inglise keelsest 
kasutusjuhendist). Filtri ülemine osa on eraldatav seadme korpusest vajutades seda alla. 
Kui olete suutnud vajutada alla veeallika mehhanismi on lihtne filtrit eemaldada seda 
enda poole tõmmates. Filtri all on halli värvi filtritoos. Eemaldage see vanalt filtrilt ja 
sisestage toos uuesti seadme korpusesse. 

4. Lisage uus filter vastavasse asukohta. Veenduge, et halli värvi filtritoos oleks 
korralikult sisestatud korpusse. Eemaldage plastik katted filktri mõlemast otsast. 
Asetage suurema avaga filtri pool filtritoosi põhja halliv värvi filtritoosi keskele. 
Vajutage filter alla ja lükakge sedame korpusesse. 

5. Kontrollige, et lekkimist ei esineks, lastes veel joosta läbi seadme enne filtritoosi 
kaane tagasi asetamist. Loputage filtrist süsiniku tolm. Esialgselt võib vesi olla natuke 
hallikas süsiniku osakeste tõttu uues filtris. See ei ole ohtlik vaid tavaline antud tüüpi 
filtrite puhul. Laske veel 2-3 minutit voolatafiltreeritud režiimil ja see loputab 
seadmest tolmu.  
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6. Käivitage uuesti filtri eluea indikaator vajutades nuppu reset. Reset nupp asub  
filtritoosi ülaosas. Hoidke nuppu 2-3 sekundit (vesi ei tohiks sel ajal seadmest läbi 
voolata).  

7. Pange tagasi filtritoosi kate. 
 
Vahetage filtrit juhul kui: 
Kui seadmest ja filtrist on läbikäinud mitmeti saastatud vesi, tunnete lõhna vee 
väljajooksu avas või on veesurve langenud mitmeid kordi, peale pikaajalist seadme 
kasutamatust.  
 

Biostone filtrist. 
 

Filtri koostis. 
 

Kaltsium: See suurenadab kergelt aluselise vee mineraalseid koostisosi vees. Parandab vee 
maitset ja lõhna.  
Turmaliin (mineraal): toodab dokumenteeritud tervislikke kasutegureid ja sellel on imeline 
effekt veel. 
 Mitte kangast filter: filtreerib välja setted.  
Teraliselt aktiveeritud süsinik (GAC): on eriti aktiivne kloori eemaldaja, selle maitset ja         
lõhna, põllumajandus kemikaalne, fenooli ja teisi kemikaale. Hõbe on immutatud teraliselt 
aktiveeritud süsinik takistades bakterite kasvu. 

 
Filtri joonis leheküljel  25 inglise keelse kasutusjuhendis. 
Mitte kangast filter: filtreerib välja setted. 
Fiber filter- kiudfilter 
Ultra Fine filter- 0.1 mikroline filter 
Fiber filter- kiudfilter 
Calcium- kaltsium 
Fiber filter- kiudfilter 
Tourmaline- turmaliin (mineraal) 
Fiber filter-  kiudfilter 
 
Fiber filter- kiudfilter 
Silver Activated Carbon- hõbedaga töödeltud karboon filter 
Fiber filter- kiudfilter 
Calcium- kaltsium  
Fiber filter- kiudfilter 
Tourmaline- turmaliin (mineraal) 
Fiber filter- kiudfilter 
 
Veevoolu joonis (leheküljel 26 inglise keelses kasutusjuhendis). 
 
Tap water- kraanivesi 
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Solenoid valve-solenoid klapp 
Filter- filter 
Water flow sensor- veevoolu sensor 
Water cell- vee element 
Acidic water- happeline vesi 
 

Talitlushäired 
 

Probleem Põhjus Lahendus 
Ekraan ei hakka tööle. Seade ei ole korralikult 

ühendatud vooluvõrku või on 
õhendatud katkise pistikuga. 
 
Kaitse võib olla läbi või 
halvasti sisestatud. 

Ühendage seade korralikult 
vooluvõrku ja kontrollige, et 
pistik on töökorras. 
Asendage kaitsekork. Varu 
kaitse on kemikaali 
komplektis. 

Ph test näitab, et aluseline 
vesi on neutraale (pH7) sams 
happeline muutub kollaseks 
ehk siis on pH6. See on 
normaalne kui algne pH on 
6.5.   

Vigane või aurustunud 
kemikaal: aluseline/ 
happeline on alati toodedtu 
parallel porportsioonis. 
Seega,  

 

Seadmest kaob vool selle 
kasutamise ajal.  

Kõrgenenud soolade sisaldus 
vees, kõrgendatud pH 
kasutamine, ootamatu 
katkestus eletrivoolus jne. 
Nendel juhtudel lülitub seade 
automaatselt välja kaitsmaks 
seadet ja tema mehhanisme. 

 Oodake umbes 60 minutit ja 
seade on valmis 
kasutamiseks uuesti. 
Seadmele on sisse ehtitatud 
kaitsemehanism sellisteks 
juhusteks. Mehanism lülitab 
seadme välja automaatselt. 
See mehanism kaitseb seadet 
liigtarvituse eest ja 
elektrikatkestuste eest.  

Aluselise vee vähene 
väljajooks. 

Filter on ummistunud. 
Ootamatu ummistus võib olla 
põhjustatud veekvaliteedi 
järsust langemisest, sette 
sissevoolust või muust 
reostusest, mis kurnab filtrit. 
Madal veesurve 
majapidamises. 
Vee sissevoolu voolik on 
väändunud, murdunud või 
muul moel takistatud. 

Vahetage filter.   
Puhastage eelfilter.   
 
 
 
 
Veenduge, et vee sissevoolu 
kraanid on avatud täielikult. 
Vabastage voolik 
takistavatest asjadest.               

Ebameeldiv lõhn aluselisel 
veel. 

Filtri eluiga on otsas, 
ootamatu ummistus, 
sissevoolava  veekvaliteet on 

Vahetage filter. 
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langenud. 
Ootamatu veekvaliteedi 
muutus, kus on koliini tase 
kõrgem (mitte kloori). 
Mõnedes piirkondades võib 
suvekuudel esineda 
kõrgenenud koliini sisaldust. 
Tavaliselt jääb see siiski 
standardse joogivee lubatud 
piiridesse, kuid 
ioniseerimisel võib 
põhjustada ebameeldivat 
lõhna. 

Valige madalam pH tase (1- 
2). Juhul kui ka siis eraldub 
ebameeldivat lõhna võib olla 
vajalik vahetada filtrit.  

Vesi tundub piimjas ja 
valged osakesed vees. 

Vees on palju kaltsiumi. 
Valged osakesed on CaCO3 

(Kaltsium karbonaat). CO2 

seotakse vees Ca ning 
kõrgendatud tase CO3 

ekisteerib vees. See, mida 
näete vees peale 
ioniseerimist on CO2 seotud 
Ca. 

See on kaltsium! See ei ole 
ainult mitte kahjutu vaid 
kasulik Teile. Jätke meelde, 
et ionisaator eraldab ja 
kondenseerib aluselised 
mineraalid ning see on see, 
mida näete. Kui vähendate 
taset siis vähendab see antud 
effekti. Üldiselt leidub seda 
probleemi ainult kareda 
veega piirkondades. 

Umbes 60 minutit peale 
seadme kasutamist eraldub 
aluselisest veest 
ebameeldivat lõhna. 

Teie veepudel või anum on 
reostatud ja vajab 
puhastamist. Vana filter. 

Puhastage pudel või anum. 
Kasutage madalamat astet. 
Vahetage filter. 

Vesi lekib filtritoosi vahelt. Filter ei ole astetud 
korralikult. 

Eemaldage filter ja asetage 
see uuesti järgides 
filtrivahetamise juhiseid. 
Vähendage sissevoolava vee 
survet. 

Happelist vett happelise vee 
väljalaskeavast ei voola. 

Voolikul asetseb takistus.  Vabastage voolik 
takistustest. 
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Toote spetsifikatsioon 
 

Nimetus       Veeionisaator 
Mudel JP-109 

Voolutarve AC120V -240V 
Kaal 7.2kg 

Mõõtmed 245*130*330(mm) 
Sobiv vee sissevoolu surve 0.6-7kgf/cm 

Sobiv vee temperatuur 4-30C 
    

Elektrolüüsi tugevus 4 astet 

Voolavuse kiirus 
2.5L-3L/min(aluseline+happeline 

vesi) 
Elektrolüüs 

Puhastus automaatne 

Filtri vahetus 
Filter asetseb lihtsalt vahetatavas 

kassetis 

Filtri vastupidavus 
     Söefilter: 5-6 kuud 

( 20 Liitrit/Päevas ) 
Veepuhastus 

Filtri vastupidavuse 
indikaator 

FND indikaator 

 
Veepuhastuse 

funktsioon 
Temperatuurisensor/ Automaatne 

väljalülitus 
 Veevarustus Otse kraanist 
 
 
Garantii kehtib tootel kaks aastat ostu tõendava dokumendi alusel. 
 
Selle seadme kasutamine mõnel  muul viisil, kui on ettenähtud  või seadme parandamine või 
kohendamine muutab garantii kehtetuks. 
 
Ebameeldivuste vältimiseks palume täita all pool asetseva vormi ning võimalusel lisada ka 
arve või ostutšekk. 
 
Seeria nr:.............................................................................. 
Ostu kuupäev:..................................................................... 
Ostja andmed:...................................................................... 
Telefon:................................................................................ 
 
 


	Mis on aluseline elektrolüüsitud vesi?
	Mõned näited aluselise vee kasutamisest:
	Milleks kasutada filtreeritud vett?
	Mõned näited happelise vee kasutamisest:
	Ettevaatusabinõud aluselise vee kasutamisel!

	Ettevaatusabinõud.
	Õnnitleme Teid uue ostu puhul!

	Vee valik ja režiimi indikaator. 
	Ettevaatusabinõud.
	Elektriga seonduvad abinõud.
	Installeerimisega seonduvad abinõud.
	Hooldusega seonduvad abinõud.
	Üldised abinõud.
	Ettevaatusabinõud kasutamise ajal.
	pH taseme indikaatori  ettevaatusabinõud.
	Mõned abistavad nõuanded.

	Osade nimed ja funktsioonid.
	Esikülg:
	Tagakülg:
	Sümbolid seadme ekraanil.

	Kuidas installeerida?
	Installeerimise meetodid
	Seadme installeerimine kraani külge pöördplaadiga (meetod nr 1). 
	Seadme installeerimine kraanikausi alla (meetod 2).
	Seadme installeerimine kraanikausi alla (kõige raskem).

	Kuidas kasutada?
	Esmane kasutamine.
	Aluselise vee valimine.
	Happelise vee valimine.
	Filtreeritud vee valimine.
	Kuidas lülitada välja veevoolu ionisaatorisse?
	Kuidas lülitada välja heli?
	Kuidas mõõta pH?

	Kuidas lisada kaltsiumi?
	Regulaarselt kontrollige ja puhastage eelfiltrit.

	Kuidas vahetada filtrit?
	Biostone filtrist.
	Filtri koostis.

	Talitlushäired
	Toote spetsifikatsioon

