
Rekomenduojama jonizatoriaus priežiūra

Priklausomai nuo vandens kietumo, naudojamo jonizuoto vandens kiekio ir nustatomo jonizavimo stiprumo ( pvz. 
strong alkaline) rekomenduojama jonizatorių papildomai valyti su citrinos rūgštimi ne rečiau kaip 2-3 kartus per 
metus. Šio valymo dažnumas priklauso nuo aukščiau minėtų aplinkybių, todėl rekomenduojame valymą daryti 
pastebėjus šiuos pasikeitimus:
 patikrinus su pH indikaciniais lašiukais (komplektuojami su jonizatoriais ) ir pastebėjus, kad šarminis vanduo ne

violetinis ir ne mėlynas (nevyksta jonizacija). Jei jūsų vanduo, kuris teka į jonizatorių yra be mineralų, po
osmoso arba distiliuotas, jonizavimo procesas nevyks.

 sumažėjęs šarminio vandens srautas, padidėjęs rūgštinio vandens srautas. Jonizatoriui normaliai dirbant abu
srautai turi būti lygūs.

 jonizuotame vandenyje atsiranda įvairūs kvapai. Tai priklauso nuo vandens cheminių savybių ir vandentiekio
vamzdžių būklės. Taip pat gali būti, kad jonizatorius kurį laiką stovėjo nenaudojamas. Šiais atvejais gali
nepakakti tik atplauti su citrinos rūgštimi, bet gali reikėti pakeisti ir jonizatoriaus filtrą, nes jis bus prisotintas
kvapų. Siūlome prieš jonizatorių sumontuoti atitinkamą vandens filtrą, kuris sustabdo dažną kvapų atsiradimą.

Šią priežiūros procedūrą galite atlikti patys pagal žemiau pateiktą instrukciją arba jonizatorių tiesiog atvežti į mūsų 
serviso dirbtuvės.
Visais šiais aukščiau paminėtais atvejais vandens jonizatoriaus gedimo nėra, todėl gamintojas neatsako už 
susidarančias papildomas išlaidas.

Jonizatoriaus valymas su citrinos rūgštimi

Saugiausias būdas išvalyti užkalkėjusius elektrodus, jų nepažeidžiant, yra citrinos rūgšties patekimas į vandens 
jonizatoriaus elektrolizės kamerą. Ši instrukcija tinka vandens jonizatoriams Chanson Eden ir Miracle modeliams:

1. Atsukite vandens jonizatoriuje įmontuoto filtro korpuso dangtelį ir išimkite filtro kasetę (nusisuka nuo
dangtelio, sukant pagal laikrodžio kryptį). Įsitikinkite, kad kartu su kasete išėmėte ir mažą guminį dangtelį,
dedamą kasetės viršuje.

2. Išpilkite vandenį, likusį jonizatoriaus filtro korpuse.
3. Į atskirą talpą pripilkite apie 300ml šilto vandens ir įdėję maždaug 5 pilnus šaukštelius citrinos rūgšties, ją

ištirpinkite.
4. Supilkite gautą citrinos rūgšties koncentraciją į vandens jonizatoriaus filtro korpusą ir užsukite dangtelį (BE

FILTRO KASETĖS).
5. Ištraukite iš elektros lizdo maitinimo laidą arba pasirinkite gryno vandens lygį  - “Purified”.
6. Trumpam (3-5 sekundes) atsukite ir iškart užsukite vandens padavimo į jonizatorių čiaupą, kad atbėgęs

vanduo nustumtų citrinos koncentraciją į elektrolizės kamerą.
7. Palikite vandens jonizatorių 2-3 valandoms.
8. Atsukite čiaupą ir leiskite vandeniui tekėti apie 5-10 min.
9. Įdėkite filtro kasetę į filtro korpusą (filtro viršuje nepamirškite uždėti guminio dangtelio).
10. Jeigu valymas pasirodytų nepakankamas, kartokite valymą dar kartą.

Jei jonizatoriaus elektrodai labai smarkiai užkalkėję ir patiems nepavyksta sėkmingai atlikti valymo, siūlome 
prietaisą atvežti į mūsų remonto dirbtuves - pasitelkia specialius prietaisus visada sėkmingai išvalysime 
Jūsų jonizatorių.

SERVISO KONTAKTAI: https://siurbliai.lt/kontaktai/servisas/
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