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1.  VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 

Terminológia: 

1.1.1. Ionizátor Aquator – je výrobok pre domáce použitie, v ktorom v prebieha proces elektrolýzy a je vyrábaná 

ionizovaná alebo strieborná voda. 

1.1.2. Ionizovaná voda - voda kyslá alebo zásaditá (acidická alebo alkalická), sa vyrába súčasne v dvoch oddelených 

nádobách ionizátora. 

1.1.3. Voda alkalická (katolit) - má slabý záporný elektrický náboj a vlastnosti alkalické (pH 7-12). 

1.1.4. Voda kyslá (anolit) - má slabý kladný elektrický náboj a vlastnosti kyslé (pH 2-7). 

1.1.5. Polopriepustná membrána - delí nádobu na dve praktické časti, prepúšťa ióny, ale neumožňuje vode 

premiešať sa. 

1.1.6. Voda strieborná - voda obsahujúca ióny striebra, ktorých koncentrácia sa meria v miligramoch na liter (mg/l). 

1.1.7. Zariadenie spĺňa bezpečnostné podmienky a predpisy pre elektrické zariadenia. 

 

 

 

 

 

 

 

2. OBSAH BALENIA 

 

Názov 

Modifikácia 

Strieborná 

(SILVER) 

Klasická 

(CLASSIC) 

Ionizátor vody aQuator 

vyberateľná nádoba 

Technický popis a návod na obsluhu 

Držiak s okrúhlou striebornou elektródou 

Obal – krabica 

Doska 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

- 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 



3. TECHNICKÉ ÚDAJE 

 

Prístroje sú vyrábané v dvoch modifikáciách: model SILVER - na výrobu ionizovanej a striebornej vody; model 

CLASSIC - na výrobu ionizovanej vody. Technické údaje sú uvedené nižšie v tabuľke. 

Názov parametru 
Hodnota parametru 

SILVER CLASSIC 

Objem nádoby, 1 3,0 3,0 

Napájacie napätie, V ~ 110-230 110-230 

Frekvenčný rozsah, Hz 50-60 50-60 

Pojistky, VP A 5 5 

Priemerná doba elektrolýzy pri výrobe:   

Ionizovanej vody, min  5 5 

Postriebrenej vody, sekundy 1 - 

Hmotnosť striebornej elektródy (čistota 999,9), g 9,7+/-0,l - 

Spotreba energie pri výrobe:   

ionizovaná voda, W 110-230 110-230 

strieborná voda, W 2 - 

Hmotnosť zariadenia nepresahuje, kg 1,2 1,2 

Podmienky používania:   

teplota okolitého vzduchu Od 5 do 40°C Od 5 do 40°C 

relatívna vlhkost Do 80% pri 25°C Do80%pri25°C 

teplota vstupnej vody Od 10 do 25°C Od 10 do 25°C 

stupeň ochrany proti vode IP54 IP54 

dvojitá a zosilnená izolácia   
   

nevyhadzovať súčasne s bytovým odpadom 

  

POZOR! Použitie ionizátora vody v rozpore s pokynmi, môže spôsobiť bezpečnostné riziko. 

 

 

4. VODA 

 

Obe vody, zásaditá aj kyslá voda, získavajú a udržiavajú si úplne odlišné vlastnosti počas určitého obdobia a sú odlišné 

od vody z vodovodnej siete. To vedie k úplne rôznym spôsobom použitia zásaditej a kyslej vody. 

 

4.1. Ionizovaná zásaditá voda (katolyt) má mierne negatívne elektrické zaťaženie a alkalické vlastnosti. Známa je tiež 

pod menom „živá voda“.  Alkalická voda je mäkká, bez zápachu a chutí ako dažďová voda. Táto voda stimuluje životnú 

energiu a obnovu organizmu, znižuje jeho kyslosť a zlepšuje zdravie, ak sa používa denne. 

 Prírodný antioxidant. 

 Prírodný stimulátor. 

 Poskytuje telu alkálie. 

 Priamo sa vstrebáva. 

 Viac kyslíka. 

 Nižšie povrchové napätie krvi. 

 Znižuje kyslosť tela. 



 Chráni zdravé bunky. 

 Posilňuje imunitný systém tela. 

 

4.2. Ionizovaná kyslá voda (anolyt) má mierne pozitívne elektrické zaťaženie a kyslé vlastnosti.  Známa je tiež pod 

menom „mŕtva voda“. Kyslá voda chutí kyslo a má typický kyslý a mierne chlórový zápach. Kyslá voda je väčšinou 

určená pre vonkajšie použitie: dezinfekcia rán, regenerácia prirodzeného kyslého prostredia na koži, dezinfekcia 

priestorov a v eko-friendly poľnohospodárstve. 

 Prírodný germicíd. 

 Silné oxidačné činidlo. 

 Má antiseptickú, anti-alergickú a proti-zápalovú charakteristiku. 

 Ničí cudzie predmety v tele, rovnako ako mŕtve a poškodené bunky. 

 Prekonáva ochorenia spôsobené rôznymi baktériami. 

 Ničí rôznych rastlinných škodcov, plesne a iné druhy ochorení. 

 Ničí baktérie a mikróby. 

 

4.3. Strieborná voda - voda s iónmi striebra, ktorého koncentrácia sa meria v miligramoch na liter (mg / l). Striebro nie 

je jedovaté, nedráždi tkanivá, je bez chuti a je bezpečné v prípade ak sa dostane do očí.  Je bezpečné a efektívne a to aj 

pre deti a domáce zvieratá. Môže sa použiť externe, orálne alebo inhalovať do pľúc. Na rozdiel od bežných antibiotík, 

ktoré preukázateľne spôsobujú plesne a kvasinkové infekcie, iónové striebro nepoškodzuje vnútorné orgány, teda črevá, 

pečeň alebo obličky. Dávkovanie závisí od požadovanej koncentrácie a od potreby použitia. 

 Striebro má opačný elektrický náboj ako patogény a keďže sa protiklady priťahujú, má tak schopnosť účinne 

prilákať a zneškodniť útočníkov a dopraviť ich z tela von. 

 Ničí baktérie, vírusy, mikróby a iné patogény. 

 Používa sa aj na antibakteriálnu dezinfekciu. 

 

5. DIZAJN ZARIADENIA A PRINCÍP ČINNOSTI 

 

Obr. 1 Celkový pohľad na spotrebič 

 

 

 

1. Hlavná nádoba 

2. Rukoväť 

3. a 4. Odnímateľné nádoby s membránou 

5. Značka spodnej hladiny vody 

6. Značka hornej vodnej hladiny vody 

7. a 8. Elektródy pre výrobu ionizovanej vody (ploché) 

9. Kryt s elektronikou 

10. Kábel pre pripojenie krytu 

11. Vstup pre pripojenie striebornej elektródy (model Silver) 

12. Držiak s okrúhlou striebornou elektródou (model Silver) 

13. Tanierik 

  

 

 

 



5.1. Zariadenie sa skladá dolnej časti (1), odnímateľných častí (3;4), krytu (9) a dosky (13) (obr. 1) 

5.2. Dolná časť (1) - je nádoba, v ktorej dochádza k ionizácii (elektrolíze). Nádoba má držadlo (2). V nádobe (1) sú 

vstavané okrúhle odnímatelné časti (3, 4), medzi ktorými sa nachádza membrána. Na vnútornej strane nádoby 

(1) sú dve označenia hladiny vody. Dolné (5) ukazuje minimálnu a horné (6) ukazuje maximálnu hladinu vody. 

5.3. V kryte (9) sú umiestnené ploché elektródy (7, 8) a guľatá zdierka (11, mod. Silver). Ploché elektródy sú určené 

na výrobu ionizovanej vody (mod. Silver i Classic) Okrúhla dierka na pripojenie striebornej elektródy (mod. 

Silver). K držadlu krytu (9) je namontovaný kábel (10)  

5.4. Kryt (9) obsahuje elektronickú riadiacu jednotku zariadenia (obr. 2), s nastavovacími tlačidlami (14, 15, 16, 17, 

18 a 19). Tlačidlo (14) – on/off. Tlačidlo (15) – zastaviť proces. Tlačidlo (16) – zapnúť proces . Tlačidlo (17) a 

(18) – nastavovanie parametrov. 

 

 

 

Obr. 2 Kontrolky a nastavovacie tlačidlá zariadenia. 

 

 

 
 

 

 

Obrázok 2 ukazuje ovládacie tlačidlá a LED indikátory. Všetky kontrolné informácie sa zobrazia na LCD displeji (19). 

LED indikátory (20 a 21) indikujú vybraný režim. Zelená LED kontrolka (20) indikuje režim výroby postriebrenej vody. 

Červená LED kontrolka (21) indikuje režim výroby ionizovanej vody. Blikajúca červená kontrolka (20) ukazuje poruchu 

(napr. pokus o ionizáciu vody pri prázdnom kontajneri). 

5.5. Polopriepustná membrána je umiestnená medzi dvoma odnímatelnými částmi (3, 4), tak ako je zobrazené na 

obr. 3. 

 

 

 



Obr. 3 Pokyny pre výmenu membrány 

 

.  

Voda vytekajúca z odnímateľnej nádoby počas prevádzky, alebo po výmene membrány, nemá vplyv na 

kvalitu produkovanej ionizovanej vody.  

 

5.6. V priebehu ionizácie vody je v nádobe vedľa anódy (tmavá elektróda) (8) vždy vyrábaná kyslá voda, vedľa 

katódy (svetlá elektróda) (7)  je vyrábaná alkalická voda. Obidve vody sa vyrábajú súčasne.  

5.7. V priebehu výroby striebornej vody (Model Silver) sú odnímatelné časti (3, 4) vybraté. Riadiaca jednotka 

neumožňuje súčasné zapnutie obidvoch režimov práce zariadenia, výroby ionizovanej vody i striebornej 

vody. 

 

6. VLASTNOSTI IONIZOVANEJ VODY 

 

6.1. Vlastnosti ionizovanej vody sa charakterizujú dvoma parametrama: ORP - oxidačno redukčným potenciálom a 

pH - indexom vodíka. 

ORP sa vyznačuje nábojom kladným alebo záporným (mV), ktorý získava ionizovaná voda. Stupnica hodnôt 

pH je v rozmedzí od 0 do 14 jednotiek. Pitná voda je neutrálna a má pH okolo 7,0. Voda alkalická má pH od 

7,0 do 12,0, a voda kyslá - od 7 do 2. 

6.2. Voda alkalická (katolyt) – je mäkká, bez vône a s príchuťou dažďovej vody. Jej hodnoty ORP sú záporné a 

pH je od 8,0 do 11,0 (čím vyššie číslo, tým viac alkalická je voda). 

6.3. Voda kyslá (anolyt) – je voda o kyslej chuti, s typickým zápachom kyseliny a ľahkým zápachom chlóru. Jej 

hodnoty ORP sú kladné  a pH je od 7 do 2 (čím menšie je číslo, tým viac je voda kyslá).  Má baktericídne 

vlastnosti.  

6.4. Ionizovaná voda má byť skladovaná v utesnených uzavretých nádobách, chránených pred priamym pôsobením 

slnečných lúčov. Neodporúča sa skladovať v chladničke.  

6.5. Tabuľky 1 a 2 predstavujú závislosť hodnoty pH a ORP. Tieto hodnoty boli získané na základe merania v 



ICP-MS laboratóriu na fakulte chémie na Varšavskej univerzite. Hodnoty v tabuľke sú zobrazené s ohľadom 

na možné chyby merania. Hodnoty ORP sú relatívne voči kalomelovej elektróde. Výskumná správa je 

uložená v laboratóriu. 

Pracovná doba závisí na obsahu solí vo vstupnej vode. Zariadenie Vám umožní vybrať hodnoty pH s 

tlačidlami (17) a (18) s posunom po zatlačení o 0,2 jednotky. Vstupná voda mala pri testovaní  pH 7,4.  

 

 

 

Tabuľka 1. keď je v malej odnímateľnej nádobe tmavá elektróda 

Číslo testu Alkalická voda (pH) Alkalická voda (ORP) 
Kyslá voda 

 (pH) 

Kyslá voda 

 (ORP) 

1 8,00 -133 6,92 690 

2 8,20 -163 5,88 723 

3 8,40 -194 4,84 757 

4 8,60 -224 3,80 790 

5 8,80 -281 2,82 842 

6 9,00 -472 2,46 985 

7 9,20 -788 2,02 1134 

 

 

 

Tabuľka 2. keď je v malej odnímatelnej nádobe svetlá elektróda 

Test. No. Alkaline water (pH) 
Alkaline water 

(ORP) 

Acid water 

 (pH) 

Acid water 

 (ORP) 

1 9,00 -445 7,00 20 

2 9,20 -493 6,98 49 

3 9,40 -537 6,95 74 

4 9,60 -584 6,93 100 

5 9,80 -628 6,91 126 

6 10,00 -674 6,89 151 

7 10,20 -725 6,87 180 

8 10,40 -769 6,84 206 

9 10,60 -815 6,82 232 

10 10,80 -859 6,80 257 

11 11,00 -889 6,75 300 

12 11,20 -902 6,67 361 

13 11,40 -915 6,34 604 

 

 

Je potrebné vedieť, že ionizovaná alkalická voda, poskytujúca záporný oxidačno-redukčný potenciál sa udrží 

relatívne krátko. Skladovaním ionizovanej alkalickej vody v uzavretej nádobe z ktorej je alkalická voda stále 

používaná, sa záporné hodnoty ORP  v priebehu 24 - 36 hodín zmenia na nulové alebo slabo pozitívne. Hodnoty pH - 

8,5-9,5 alkalickej vody  sa udržujú dlhšiu dobu, 4 -7  dní. Preto je ionizovanú alkalickú vodu vhodné spotrebovať čo 

najrýchlejšie, pokiaľ je čerstvá, najlepšie v priebehu 12 hodín od výroby. 

V obchodoch sa môžeme stretnúť s vodou vo fľašiach, podľa nápisov na etiketách je to ionizovaná alkalická 

voda. Ibaže takáto voda nemá negatívne ORP, čo by ju charakterizovalo ako prírodný antioxidant.  

 

 



7. VÝROBA IONIZOVANEJ VODY (MODELY SILVER A CLASSIC) 

 

7.1. Zložíme kryt (9) zariadenia, pridržaním dolnej nádoby jednou rukou, 

druhou rukou potlačíme držadlo hore. 

7.2. Podľa potreby vložte odnímateľnú časť (3, 4) do vybranej časti  spodnej 

nádoby.  Ionizovaná alkalická voda sa vždy vyrába pri katóde (svetlá 

elektróda),  ionizovaná kyslá voda vzniká vždy na anóde (tmavá 

elektróda). 

7.3. Nalejte studenú vodu z kohútika najprv do zloženej oddeliteľnej nádoby 

(3, 4), potom do hlavnej nádoby (1) Hladina vody sa musí nachádzať 

medzi značkami minimálnej a maximálnej hladiny vody (5 a 6). 

7.4. Umiestnite kryt (9) na hlavnú nádobu (1) tak, aby sa požadovaná 

elektróda dostala do odnímateľnej nádoby (3, 4), v závislosti na potrebe.  

Rukoväť konzoly a držadlo dolnej časti musia vytvoriť celok. 

7.5. Umiestnite vidlicu zástrčky (10) do elektrickej zásuvky. Stlačte tlačidlo (14). Na LCD displeji (19) sa 

zobrazí správa "Vodný ionizátor". Do 4 sekúnd sa zobrazí správa "Ionizačný proces", následne s otázkou: 

“Wheter black electrode inserted intothe inner container” v preklade: "Je tmavá elektróda umiestnená 

vo vnútornej nádobe?". Ak je tmavá elektróda umiestnená v odnímateľnej nádobe (3. a 4.), zvoľte "Yes" 

pomocou tlačidla (17) . Po zadaní vám prístroj umožní vybrať z hodnôt pH medzi 8,0 a 9,2. Ak je svetlá 

elektróda umiestnená do odnímateľnej nádoby (3. a 4.), zvoľte "No" stlačením tlačidla (18) .  Po zadaní 

vám prístroj umožní vybrať z hodnôt pH medzi 9,0 a pH 11,4 pH. Ak nezvolíme správny režim, nebudeme 

schopní vyrobiť alkalickú alebo kyslú vodu s požadovaným pH. 

7.6. Ak sme si vybrali požadované pH, zatlačíme na tlačidlo (16) ŠTART. Rozsvieti sa červená kontrolka (21) a 

zariadenie začne pracovať. Požadovaný čas je určený samotným zariadením. Po uplynutí stanovenej doby sa 

zariadenie automaticky vypne spolu so zvukovým signálom. Červená kontrolka (21) zhasne. 

Poznámka: Po uplynutí pracovného času zariadenia, sa ozve zvukový signál.  

7.7. Vytiahnite kábel zo zástrčkou (10) zo zásuvky, zložte kryt (9), elektródy ionizátoru postavte na tanierik (13), 

vylejte ionizovanou vodu z odnímateľnej časti (3, 4) a následne z hlavnej časti do uzatváracích nádob. 

7.8. Čerstvo vyrobená alkalická voda je zakalená a niekedy aj pení (v závislosti od doby činnosti ionizátoru). Po 

preliatí alkalickej vody do nádoby sa usadeniny a pena vyzrážajú na dne, voda sa stane priezračná a vhodná na 

použitie. 

7.9. Čerstvo vyrobená kyslá voda má zápach kyseliny, slabý zápach chlóru a kyslú chuť (záleží na dobe činnosti 

ionizátoru). 

7.10. V dobe činnosti zariadenia sa môže voda zahriať až na 40 stupňov C°. 

7.11. Umyte odnímateľné nádoby (3; 4) a hlavnú nádobu (1) vodou. Umývanie krytu vodou je zakázané, hrozí 

poškodenie elektronických súčastí zariadenia. (9). 

7.12. Svetlú elektródu utrite mäkkou handričkou namočenou v 9% konzumnom octe. Tmavá elektróda si nevyžaduje 

čistenie.  

7.13. Vysušte dolnú nádobu (1), kryt (9) a odnímateľné nádoby (3, 4) bez odstránenia membrán.  Po úplnom vysušení 

zložte zariadenie a uschovajte na suchom mieste. 

 Odnímateľné nádoby (3, 4) by mali byť sušené v stojatej, vertikálnej polohe, NIE VODOROVNE.  

 

Poznámka:  Striktne dodržujte tieto kroky počas používania zariadenia.  

1. Na výrobu ionizovanej vody používajte pitnú vodu.  

2. Ionizovaná voda vyrobená prvýkrát na novom zariadení alebo po výmene membrány sa nedoporučuje 

používať (vylejte ju). Membrána je vyrobená zo špeciálneho materiálu, zodpovedajúceho požiadavkám 

kladeným na materiály pre elektrolýzu. Používať iné materiály, okrem odporúčaných výrobcom je 

zakázané! 



3. Po vybratí  odnímateľnej časti (3, 4) z hlavnej nádoby (1), môže cez membránu trochu pretekať voda. Na 

kvalitu ionizovanej vody to nemá vplyv. Ak voda preteká veľa, je potreba membránu vymeniť. 

4. Anóda (elektróda tmavá) je vyrobená zo zmesí oxidov vzácnych inertných materiálov (ruténium a irídium) 

na titánovom základe. Tieto elektródy sa vyznačujú dobrými elektrochemickými a fyzikálno - 

mechanickými vlastnosťami.  Ich životnosť je veľmi dlhá.  

Anódy vyrobené z akéhokoľvek iného kovu (okrem ruténia, irídia a platiny), nie sú vhodné pre ionizátory 

vody, pretože v kyslom prostredí  dochádza pri elektrolýze k emisii plynov.  Ióny Cl- prítomné v roztoku, sú 

rozpustné. Týmto spôsobom kov, z ktorého je vyrobená elektróda, zlučuje ióny z ktorých Cr a Ni ióny alebo 

ich zlúčeniny sú veľmi škodlivé pre ľudské zdravie, vstúpia do kyslej vody. 

 

Tmavá elektróda sa musí bezodkladne vymeniť v prípade poškodenia jej krycej vrstvy !  

(Pri odretí, poškriabaní... a.i.) 

 

 

8. VLASTNOSTI STRIEBORNEJ VODY 

 

8.1. Strieborná voda sa vyznačuje skvelými antibakteriálnymi vlastnosťami.  

8.2. Účinok striebornej vody závisí na koncentrácii iónov striebra. Čím väčšia koncentrácia, tým silnejší účinok 

a jeho skorší nástup. 

8.3. Antibakteriálne vlastnosti si strieborná voda udržiava počas niekoľkých mesiacov. 

8.4. K výrobe striebornej vody sa najlepšie hodí využívať pitnú vodu. Odporúča sa použítie filtrovanej pramenitej, 

žriedlovej alebo na niekoľko hodín odstátej vody z vodovodnej siete. 

8.5. Strieborná voda slabej koncentrácie je číra, bez chuti a zápachu. Striebornú vodu je najlepšie skladovať v 

tmavých nádobách. V priebehu varenia striebornej vody sa objavuje zrazenina striebra a voda stráca svoje 

vlastnosti. 

8.6. Ak pijeme striebornú vodu denne, koncentrácia by nemala presiahnuť 0,01 mg/l .  Viď tab. 3 

 

Tabulka 3.  

Doba činností (sek.) Koncentrácia striebornej vody, 

mg/l 

Doba činností (min.) Koncentrácia striebornej vody, 

mg/l 

1 sek. 

2 sek. 

5 sek. 

10 sek. 

30 sek. 

60 sek. 

0,011 

0,025 

0,056 

0,115 

0,175 

0,339 

5 min. 

10 min. 

15 min. 

30 min. 

60 min. 

90 min. 

120 min. 

150 min. 

180 min. 

200 min. 

0,51 

1,17 

1,95 

4,50 

9,52 

14,90 

20,90 

26,30 

31,30 

35,00 

 

 

 

 

 



9. VÝROBA STRIEBORNEJ VODY (Model SILVER) 

 

9.1. Vysuňte kryt (9) tak, že ľavou rukou držíte spodnú nádobu a pravou rukou tlačíte rúčku krytu nahor. 

9.2. Do zdierky pre zapojenie striebornej elektródy (11) vložte kruhovú striebornú elektródu (12). 

9.3. Vyberte odnímateľné časti (3 a 4). 

9.4. Nalejte vodu do hlavnej časti (1) po spodnú značku (5). 

9.5. Nasaďte kryt (9) na hlavnú časť (1).  Kryt a rukoväť nádoby vytvoria celok . 

9.6. Zapnite kábel (10) so zástrčkou do zásuvky. Zapnite hlavný spínač (14).  LCD displej (19) zobrazí správu 

"Vodný ionizátor", následne do 4 sekúnd správu: „SILVERING PROCESS”, v preklade  "PROCES 

STRIEBRENIA". Bočnými tlačidlami vyberte trvanie procesu striebrenia, objaví sa 1. (sekunda), stláčaním 

tlačidiel (17) a (18), vyberte požadovaný čas podľa Tab. 3. Nie je potrebné stláčať tlačidlá opakovane, stlačte a 

podržte tlačidlo, až kým čísla dosiahnu požadovanú hodnotu. Potom stlačte tlačidlo ŠTART (16). Rozsvieti sa  

zelený LED indikátor (20) a zelená tyčinka postupu bude na displeji zobrazovať priebeh striebriaceho procesu. 

Po ukončení nastaveného času sa spotrebič automaticky vypne s akustickým signálom. Zelená LED kontrolka 

(20) zhasne. Ak chcete zastaviť spotrebič skôr, stlačte tlačidlo STOP. 

9.7. Pozor! Dobu činností zariadenia do 1 minúty nastavujeme v sekundách, a od 2 do 60 min – v minútach. 

9.8. Vytiahnite kábel zo zástrčkou (10) zo zásuvky a zložte kryt (9). Elektródy ionizátoru postavte na tanierik (13).  

Vylejte striebornú vodu do nádoby neprepúšťajúcej svetlo. 

9.9. Striebornú elektródu (12) a svetlú elektródu (7) opatrne utrite mäkkou handričkou. Silne znečistené elektródy 

očistite mäkkou handričkou navlhčenou v 9% konzumnom octe. Sivý tmavý nános na striebornej elektróde nemá 

vplyv na kvalitu striebornej vody. 

9.10. Umyte dolnú časť (1) čistou vodou.  

 Upozornenie: Umývanie krytu vodou je zakázané, hrozí poškodenie elektronických súčastí zariadenia. (9). 

9.11. Nádobu (1) a kryt (9) vysušte. Úplne vysušené zariadenie poskladajte a uschovajte na suchom mieste. 

9.12. Ak vyrábame striebornú vodu dlhší čas, na dne hlavnej nádoby (1) sa objavia tmavé škvrny. To je následok 

usadeniny striebra. Tieto škvrny nemajú žiadny vplyv na kvalitu ionizovanej a striebornej vody a ani na ďalšiu 

prevádzku zariadenia. 

 

10. BEZPEČNOSTNÉ POŽIADAVKY 

 

10.1 Zariadenie môže byť zapnuté v elektrickej sieti iba po naliatí vody do hlavnej časti (1), do 

odnímateľných častí (3 a 4) a založení krytu (9). 

 

 

10.2 JE ZAKÁZANÉ: 

1. Dávať dole kryt (9) z hlavnej časti (1), keď je zariadenie zapnuté do zásuvky elektrickej energie. 

2. Držať pracujúce zariadenia blízko otvoreného ohňa a zariadení spôsobujúcich iskry. 

3. Zapínať zariadenia na dobu dlhšiu ako je uvedené v návode. 

4. Rozoberaťzariadenie. 

5. Odkladať kryt (9) obrátene po použití. 

6. Umývať kryt vodou (9). 

 

ZARIADENIE JE POTREBNÉ USCHOVAŤ NA MIESTE NEDOSTUPNOM PRED DEŤMI A  

NENECHÁVAŤ  HO  POČAS  PREVÁDZKY  BEZ  DOZORU. 

 

 



 

11. MOŽNÉ PROBLÉMY A SPÔSOBY ICH ODSTRAŇOVANIA 

 

Číslo Problém Príčina Odstránenie 

1. 

Zariadenie nejde zapnúť, kontrolky 

nesvietia, neprebieha elektrolýza. 

Nie je prúd. 

Zariadenie je pokazené. 

Overiť či je napätie v sieti. 

Kontaktujte výrobcu alebo jeho 

zástupcu. 

2. 

Ionizácia prebieha zle, máme vodu s 

nižšou koncentráciou. 

 

1. Znečistená  

membrána. 

2. Znečistená svetlá elektróda. 

1. Vymeniť membránu. 

2. Vyčistiť elektródu konzumným 

octom. 

3. 

Trvale sa zobrazuje oznámenie 

"Opened Cover" 

Kryt nebol zavretý správne.  

 

Stratil sa magnet vnútornej nádoby.  

Uzavrite tesne kryt.  

 

Vložte chýbajúci magnet. 

4. 

Trvale sa zobrazuje oznámenie 

"Silvered water" 

Stratil sa magnet vnútornej nádoby. 

 

Je pokazený magnetický 

senzorový spínač pre 

Striebornú vodu 

Vložte chýbajúci magnet.  

 

 

Obrátit sa na fírmu-výrobcu, alebo 

predajcu. 

 

 

 

12. ZÁRUKA 

 

12.1. Záručná doba je 24 mesiacov od dátumu predaja za predpokladu, že ste neporušili požiadavky tohto návodu. 

12.2. Chybné zariadenia počas záručnej doby musí byť reklamované u predajcu, kde ste výrobok zakúpili alebo u 

výrobcu. 

12.3. Záruka sa neposkytuje, ak je zariadenie mechanicky poškodené alebo sa nedodržiavali požiadavky tohto 

manuálu. 

 

Adresa výrobcu: 

“Burbuliukas ir CO” LTD 

J.Zikaro St. 1-2, LT- 35224 Panevėžys, Lithuania 

Phone: +370 45 448329 

Mobile:  +370 655 38445 

E mail: info@burbuliukas. lt 

www.burbuliukas.lt 

 

Informácie k záruke:  

 

 

 

 

Dátum predaja:..............................                                                       Podpis predajcu: .................................  

 

mailto:ptv@burbuliukas

