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1.6. Tumšais	elektrods	(anods)	ir izgatavots, pārklājot titāna pamatni ar retu inertu metālu maisījumu. Šis 
elektrods ir ilgmūžīgs un tam ir labas elektroķīmiskās un fizikāli mehāniskās īpašības. 

1.8. Ūdens īpašības raksturo divi rādītāji: oksidēšanās-reducēšanās potenciāls – ORP	un pH		skaitlis,kas raksturo 
ūdeņraža jonu koncentrāciju.ORP nosaka pozitīvs vai negatīvs lādiņš (μS), kas uzlādē jonizēto ūdeni.pH skaitlis var 
svārstīties no 0 līdz 14 vienībām. Dzeramais ūdens ir neitrāls ar pH līmeni 7.0–7.4, sārmaina ūdens pH 7-12, skābs ūdens- 
no 7 līdz 2.0 vienībām. 

1.7. Sudraba	ūdens	-	ūdens, kas ir piesātināts ar sudraba joniem, kuru koncentrāciju mēra miligramos uz litru 
(mg/l). 

1.1. Ūdens	jonizators	–	sadzīves ierīce, kurā elektrolīzes procesā tiek pagatavots jonizēts vai sudraba ūdens. 

1.3. Sārmains	ūdens	(katolīts)	–	piemīt vājš negatīvs elektriskais lādiņš un sārmu īpašības.
1.2. Jonizēts	ūdens	–	skābs un sārmains ūdens, ko vienlaicīgi iegūst atsevišķos jonizatora traukos.

1.4. Skābs	ūdens	(anolīts)	–	piemīt vājš pozitīvs elektriskais lādiņš un skābju īpašības.
1..5. Starpsiena (membrāna)	–	sadala elektrolīzes trauku divās daļās, laiž cauri jonus, bet neļauj sajaukties ūdeņiem. 

Pienskābe (100 ml) – 
šķidrums gaiša 

elektroda (katoda) 
tīrīšanai

Īpaša drāna sudraba 
elektroda tīrīšanai 

(mod. Silver)

Sudraba elektrods. 
Prove 99,99 % 
(mod. Silver)

2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

2.5. 2.6. 2.7.

2.9. 2.10.

2.8.

Īpaša drāna gaišā 
elektroda (katoda) 

tīrīšanai 

        Tajā ir iemontēts  
tumšais elektrods (anods) 

                  Vāks.  

un 
        gaišais elektrods 
(katods)

1.	VISPĀRĪGI	NORĀDĪJUMI

2.	KOMPLEKTĀCIJA	

Ierīces kopskats Pamattrauks Iekšējais trauks

Membrānas starpsiena 
ar restītēm

(2 gab.)

Papildus membrānu 
starpsienas 



1. Atveriet vāku.

2. Izņemiet pamattrauku.

2. Aiztaisiet ciet ierīces vāku.
 Piezīme: pēc jonizācijas procesa 
beigām pie tumšā elektroda (anoda) 
vienmēr būs skābs, bet pie gaišā 
elektroda (katoda)  - sārmains ūdens. 

1. Ievietojiet pamattrauku.

1.

1.

1.

1.

2.

2.

2.

3.

3.

3.

4.

4.

4.

1.

1.

2.

2. 3.
3. 4.4.

1

2

4.1. 4.2. 4.3.

1

2

4.9.

4.4. 4.5.

4.7. 4.8.

4.6.

Izraujiet elektrovada 
kontaktdakšu no 
elektrotīkla rozetes.

Ievietojiet elektrovada 
kontaktdakšu 
elektrotīkla rozetē.

START Izvēlēties / Sākt/ Apstiprināt. 

START

Ar pogu 	
izslēdziet ierīci 
(turiet pogu 
nospiestu 2 sek.).

4.	KĀ	LIETOT	
JONIZĒTA	ŪDENS	PAGATAVOŠANA

Ieslēgt/izslēgt/atgriezties pie iepriekšējā 
uzstādījuma. Izslēgt ierīci (nospiest un turēt 
2 sek.).

Notiek ūdens ar izvēlēto 
pH lielumu 
pagatavošanas process.  
Apakšējā baltā svītra 
informē par jonizācijas 
procesa norisi.

3.	VADĪBAS	PANELIS

Mainīgs lielums

 Ielejiet ūdeni iekšējā traukā, pēc tam  - 
pamattraukā. Ūdens līmenim jābūt līdz 
zemākai atzīmei. 

Ar pogu ieslēdziet ierīci. 

Ar pogām izvēlieties
vajadzīgo režīmu. 

Ar pogu apstipriniet izvēli.

Beidzoties jonizācijas procesam, 
izdzirdēsiet skaņas signālu. Uz 
ekrāna varēsiet redzēt, kurā 
traukā atrodas gatavais ūdens ar 
izvēlēto pH koncentrāciju. 



5.		IZVĒLNES		REŽĪMI

5

2. Izņemiet 
pamattrauku. 

1. Atveriet vāku. Piezīme: nesalieciet ierīci, kamēr tā nav pilnībā 
nožuvusi. 

Ļaujiet jonizatora daļām nožūt. 

1

2

Ūdens pagatavošana ar 
ierasto pH. Lielumi tiek 
mainīti (skat. p.7 
„Izvēlnes iestatījumi“).

Ierīcē uzstādīto lielumu 
maiņa (skat. 7.p. 
„Izvēlnes iestatījumi“). 

4.10. 4.11. 4.12.

No sākuma izņemiet 
iekšējo trauku un 
izlejiet no tā ūdeni, pēc 
tam – no pamattrauka. 

Piezīme: pirmo reizi jaunajā ierıc̄ē pagatavoto ūdeni ir jāizlej.  

Ūdens ar 8,6 pH 
pagatavošana.

U� dens ar 9,5 pH 
pagatavošana. 

pH var izvēlēties robežās
2,4-11. 
Pēc izvēles izdarīšanas, 
nospiežot pogu, apstipriniet 
savu izvēli.

Ja vēlaties saglabāt izvēlēto 
pH lielumu, paturiet 
nospiesto pogu 2 sek.

Ar pogām 
apstipriniet vai 
atsauciet savu 
izvēli. 

U� dens pagatavošana 
ar pH 4,5. 

U� dens pagatavošana 
ar pH 5,5. ar pH 6,0.

U� dens pagatavošana 



                     6.	SUDRABA	ŪDENS	PAGATAVOŠANA		(mod.	Silver)

1.Uzstādiet pamattrauku.
2. Aiztaisiet ciet ierīces 
vāku.

1

2

6.1. 6.2. 6.3. 6.4.

2. Izņemiet pamattrauku.

1. Atveriet vāku.

1

2
6.5.

Ievietojiet elektrovada 
kontaktdakšu 
elektrotīkla rozetē.

1.

1. 2.

2.

3.

3.

4.

4.

6.7.
START

6.6.

 Tabula Nr. 1. Pagatavotā	ūdens	ORP		

Izvēlētais pH lielums:

no lıd̄z

Pagatavotā ūdens 
ORP lıd̄z     

Kādā traukā tiek gatavots ūdens:

Iekšējais trauks Pamattrauks

SKĀBS	ŪDENS

SĀRMAINS	ŪDENS

Tabula ir izveidota, pamatojoties uz pētıj̄umiem, kas tika veikti FIZIKAS UN TEHNOLOG̦IJU ZINA�TN̦U CENTRA� , 
izmantojot ūdensvada ūdeni, kura temperatūra bija +18 C, vadıt̄spēja 550 μS/cm un 7,4 рН. Pagatavotā ūdens рН 
un ORP (oksidēšanās-reducēšanās potenciāls) lielumi var atšk̦irties no tabulā norādıt̄ajiem atkarıb̄ā no 
izmantotā ūdens �iziskajām un k̦ım̄iskajām ıp̄ašıb̄ām. 

o

Izņemiet iekšējo trauku. 
Sudrabošanas procesā 
šis trauks netiek 
izmantots. 

Sudraba elektrodu 
pieskrūvējiet sudraba 
elektroda kontaktam, kas 
novietots vāka apakšā starp 
tumšo un gaišo elektrodu. 

Ielejiet ūdeni 
pamattraukā līdz 
apakšējai ūdens līmeņa 
atzīmei.

Ieslēdziet ierīci, nospiežot pogu 
„ON”.
Ar pogām izvēlieties vajadzīgo
režīmu.

Ar pogu apstipriniet izvēli.



1.Atveriet vāku.
2. Izņemiet pamattrauku.
3. Sagatavoto sudraba ūdeni 
ieliet tumšā  traukā.

Ļaujiet jonizatora daļām nožūt.

Piezīme: nesalieciet ierīci, kamēr tā nav pilnībā 

nožuvusi. 

1.
1.

2.

2.
3.

3.
4.

4.

Sudraba ūdens koncentrācijas 
izvēle. Izmantojot ūdensvada 
ūdeni,  koncentrācijas 
diapazons iespējams no 0,01 
līdz 20 mg/l. Izmantojot 
destilētu ūdeni, 
koncentrācijas diapazons ir 
no 0,01 līdz 6 mg/l.

1

2

7.	IESTATĪJUMU	IZVĒLNE

6.8. 6.9.

1.

1.

2.

3. 4.

Ar pogu izslēdziet 
ierīci (turiet pogu 
nospiestu 2 sek.). 

6.10.

6.11. 6.12. 6.13.

Ierīces iestatījumu 
maiņa (Skat. 7.p. 
„Iestatījumu izvēlne”).

Sudraba ūdens ar 
koncentrāciju 0,01mg/l 
pagatavošana.

Notiek sudraba ūdens pagatavošana 
izvēlētajā koncentrācijā. Apakšējā baltā 
svītra informē par sudrabošanas 
procesa norisi. 

Beidzoties sudrabošanas 
procesam, atskanēs 
skaņas signāls. Uz ekrāna 
parādīsies uzraksts 
“Sudraba ūdens ir 
gatavs”.

Izraujiet 
elektrovada 
kontaktdakšu no 
elektrotīkla 
rozetes.

Attır̄ıt̄s ūdens (1-2 μS/cm) tiek izmantots, ja sudraba ūdens ir paredzēts dzeršanai. 

Piezīme: pirmo reizi jaunajā ierıc̄ē pagatavoto ūdeni ir jāizlej.

Pamatojoties uz Pasaules Veselıb̄ as organizācijas rekomendācijām (ISBN 978-92-4-151369-2), sudraba 
koncentrācija dzeramajā ūdenı ̄nedrık̄ st pārsniegt 0,01 mg/l.
Iegūstamie sudraba ūdens koncentrācijas lielumi ir apstiprināti pētıj̄umos, kas ir veikti FIZISKO UN 
TEHNOLOG̦ISKO ZINA�TN̦U CENTRA� .

Ar pogu izslēdziet ierīci. 

Ar pogām izvēlieties vajadzīgo režīmu.

Ar pogu apstipriniet izvēli.



Pēc katras ūdens pagatavošanas 
gaišo elektrodu apstrādājiet ar 
pienskābi	(2.7.	p.).

Noslaukiet elektrodu ar speciālo 
mīkstu drānu	(2.8.	p.).	

Tumšais elektrods nav jātīra. 
Sargāt no mehāniskiem 
bojājumiem. 

Pēc katras lietošanas noslaukiet 
sudraba elektrodu ar speciālo 
mīkstu drānu (2.9.	p.).

8.1.

8.3. 8.4.

Izņemiet iekšējo trauku no 
pamattrauka.

Ar abām rokām paņemiet 
abas restītes un izvelciet tās 
no iekšējā trauka. 

9.1.

9.3.

Izņemiet veco membrānas 
starpsienu.

Ievietojiet jauno membrānas 
starpsienu starp restītēm. 
Novietojiet abas restītes tā, 
lai lauciņi sakristu. 

9.4.

8.2.

9.2.

8.	ELEKTRODU	KOPŠANA

9.	MEMBRĀNAS	STARPSIENAS	KOPŠANA

2. 2.
2.

Ekrāna spilgtuma 
izvēle. Izvēlētais 
lielums tiek saglabāts 
ar pogu 

Skaņas ieslēgšana / 
izslēgšana ar pogu 

Vēlamā pH izvēle.
Izvēlēto lielumu 
saglabāt ar pogu 

Ar pogām  
apstipriniet vai 
atsauciet savu 
izvēli.

Piezīme:	elektrodus var kopt tikai tad, ja ierīce ir izslēgta un atvienota no elektriskā tikla.

Gaišā	elektroda	(katoda)	kopšana

Tumšā	elektroda	(anoda)	kopšana.	 Sudraba	elektroda	kopšana

Piezīme:	membrānas starpsienu var nomainīt tikai tad, ja ierīce ir atslēgta no elektrotīkla. Membrānu 
nepieciešāms mainīt, ūdens noplūdes gadījumā.

Membrānas	starpsienas	nomaiņa:



Ūdens nav piemērots jonizācijai, 
jo ūdenī ir pārāk maz minerālu 
vai membrānas starpsiena ir 
nolietojusies. 

Ūdens nav piemērots 
jonizācijai, jo ūdenī ir pārāk 
daudz minerālu. 

Izslēdziet ierīci. Izraujiet 
elektrības vada kontaktdakšu no 
rozetes.  Pārlieciet iekšējo trauku 
otrā pusē. 

Ieliets pārāk daudz ūdens. 
Ūdens līmenim jābūt līdz 
zemākai atzīmei.

Kopā saspiestas restītes, turot 
ar abām rokām, precīzi 
ievietojiet tās iekšējā trauka 
spraugās un piespiediet. 

Ievietojiet iekšējo trauku 
pamattraukā. 

9.5.

9

Ierīce nav paredzēta ilgstošam 
nepārtrauktam darbam. 
Izslēdziet ierīci un ļaujiet tai 
atdzist. 

Izslēdziet ierīci. Izraujiet 
elektrības vada kontaktdakšu 
no rozetes. Pieskrūvējiet 
sudraba elektrodu.

Pamattrauks nav uzstādīts 
pareizi. Instalējiet 
pamattrauku pareizi.

9.6.

10.	IERĪCES	DARBA	REŽĪMI	UN	KĻŪDAS		



12.1.3. Izjaukt ieīci;

12.1.6. Izmantot ierīci, ja tā ir ieplaisājusi vai citādi mehāniski bojāta;

12.2.	Ierīce	ir	jāsargā	no	bērniem	un	darbojošos	ierīci	neatstāt	bez	uzraudzības.	

12.1.	Aizliegts:

12.1.1. Noņemt vāku pamattraukam, kad ierīce ir pieslēgta elektrotīklam;

12.1.2. Turēt ierīci blakus atklātai ugunij, dzirksteļojošām ierīcēm;

12.1.4. Mazgāt vāku ar ūdeni;

12.1.5. Mazgāt ierīci vai tās daļas trauku mazgājamajā mašīnā;

12.1.7. Izmantot membrānas starpsienas, ko nav piegādājis ierīces ražotājs;

12.1.8. Ja ierīces elektrības vads, ierīce vai tā daļas ir mehāniski bojātas, ierīci lietot ir aizliegts – tā ir jānogādā 

servisā remontdarbu veikšanai.

10

1,8 kg

100 - 2000 μS/cm (64 – 1280 ppm)

11.		TEHNISKIE	DATI

12.	DROŠĪBAS	PRASĪBAS

Parametru	nosaukums  Parametru	rādītāji

Tilpums

Strāvas spriegums

Main̦strāvas frekvence

Drošinātāji

Sudraba elektroda prove

Maksimālais energ̒ijas patērin̦š:

- jonizējot ūdeni, W

- sudrabojot ūdeni, W

Ierıc̄es svars ne lielāks par

- gaisa temperatūra

- relatıv̄ais gaisa mitrums

- izmantotā ūdens speci�iskā elektriskā vadıt̄spēja

- izmantotā ūdens sākotnējā temperatūra

- aizsardzıb̄as pakāpe pret ūdens ieklū̦šanu

- nedrık̄st izmest kopā ar parastiem 
sadzıv̄es atkritumiem

lıd̄z 80% pie +25  C

lıd̄z

%



13.	GARANTIJA

13.2. Bojāta ierīce garantijas perioda laikā ir jānogādā veikalā, kur tā tika iegādāta, vai arī ražotājam. 

13.4. LCD ekrāns ir jālabo, ja tā aktivitāte ir samazinājusies par 3 vai vairāk pikseļiem. 

13.1. Garantijas laiks – 24 mēneši no pārdošanas dienas, ja lietotājs nav pārkāpis šīs instrukcijas prasības. 

13.3. Garantija nav spēkā, ja ierīce ir tikusi mehāniski bojāta, ir bijis mēģinājums to atvērt vai labot, vai arī ierīce ir tikusi 
lietota, neievērojot šīs instrukcijas prasības.

Mob. tālr. 1 : +37 220 76307

www.akvavita.lv

Katolu̦ iela 19-20  Rıḡa, LV-1003, , Latvija

E-pasts: info@akvavita.lv

Pārdošanas datums............................. paraksts................................................................................ ( )

Kvalitātes lın̄ ija: +371 220 76307

Tālr.  : +371 672 11788

SIA „Joneks”

Uzn̦ēmuma adrese:
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