
AQUATOR SILVER MINI
Ionizator de apa

Manual de utilizare



1. COMPONENTE

2. PANOU DE CONTROL

3. FOLOSIREA APARATULUI

3.1. PRODUCEREA APEI IONIZATE

Display:

Butoanele de control:

1- Indicatorul de minute: cand este afisat indicatorul pentru minute, 
timpul este masurat in minute.
Informatiile afisate pe display: timp, erori, sfarsitul operatiunilor si 
modul de operare.

- opreste aparatul sau opreste operatiunea.

- modifica valorile de temporizare.

- modifica valorile de temporizare.

- porneste aparatul sau porneste procesul de ionizare sau de 
  producere a apei de argint.

Vedere de ansamblu a aparatului

Recipient interior

Suport electrozi capac aparat

1. Deschideti capacul
2. Ajustati recipientul interior pentu a fi 
inauntrul recipientului principal.

3. Mai intai umpleti cu apa recipientul 
interior apoi pe cel principal. Asigurati-va
ca nivelul apei este pana la marcajul 
de jos.

Electrod din argint

Opritor grilaj Membrană cu grilaje

Cutie grilaje cu membrană 
2 buc.

Capac Recipient principal
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8. Folositi 

10. Folositi 
11. Scoateti aparatul din priza.

12. Scoateti capacul si puneti-l pe 
suport cum se arata mai sus.

pentru a opri aparatul.

pentru a porni
procesul de ionizare a apei.

4. Puneti inapoi capacul peste recipientul principal.
In functie de tipul de pH dorit, se va plasa electrodul inchis sau deschis in 
recipientul interior. Vezi tabelul 1.
Nota: in timpul procesului de ionizare, apa acida va fi produsa intotdeauna de 
catre electrodul inchis iar apa alcalina de catre electrodul deschis.

Aceste date se bazeaza pe rezultatele cercetarilor ale “CENTER FOR PHYSICAL SCIENCES AND TECHNOLOGY“ asupra 
studiului apei de la robinet (uzuale): la o temperatura de 180 C, conductibilitate de 550 uS/cm si un nivel al pH-ului de 7.4.
pH-ul si PRO* (Potenţialul de Reducere a Oxidării) a apei procesate poate varia fata de datele din tabelul de mai sus din 
cauza proprietatilor fizice si chimice ale apei folosite.

5. Conectati aparatul la priza.
Nota: Goliti apa rezultata cand o ionizati pentru prima data.
Tabelul 1

Timpul de
ionizare(min)

Cand electrodul inchis este in recipientul interior
Apa alcalina inauntrul
recipientului principal

PRO* pH pH pH pHPRO* PRO* PRO*

Apa acida inauntrul
recipientului interior

Apa alcalina inauntrul
recipientului interior

Apa acida inauntrul
recipientului principal

Cand electrodul deschis este in recipientul interior

6. Folositi
7. Folositi pentru a selecta
timpul de ionizare dorit.

pentru a porni aparatul.

Literele vor fi afisate pe display.

9. Odata ce procesul de ionizare este 
complet, veti auzi un semnal sonor si 
va fi afisat
Nota: instructiuni pentru pornirea/
oprirea modului silentios vor fi afisate in 
sectiunea 8.
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13. Mai intai, scoateti apa din recipientul interior,
apoi apa din recipientul principal. Turnati apa 
rezultata intr-un recipient aflat la dizpozitie.
Nota: in timpul procesului de ionizare, apa acida 
va fi produsa intotdeauna de catre electrodul 
inchis si apa alcalina de catre electrodul deschis. 
Vedeti tabelul 1.

14. Lasati componentele aparatului
la uscat.
Nota: nu folositi aparatul pana nu este 
complet uscat.

3.2. PRODUCEREA APEI DE ARGINT 

1. Deschideti capacul.

2. Scoateti recipientul interior. 
Recipientul interior nu se foloseste la 
producerea apei de argint.

4. Umpleti recipientul principal cu apa.
Nivelul apei trebuie sa fie pana la 
marcajul de jos pentru apa.

8. Folositi pentru a selecta
durata dorita a procesului de argintare 
a apei. Vedeti tabelul 2. Primul minut 
va fi afisat in secunde; odata ce punctul 
pentru minute va apare, timpul va fi 
masurat in minute.

5. Puneti la loc capacul
pe recipientul principal. 6. Conectati aparatul la priza.

7. Folositi pentru a porni aparatul.

3. Insurubati electrodul de argint in 
locasul special destinat acestuia in 
partea centrala, dedesuptul capacului
(intre elecrodul inchis si cel deschis).

Litera va fi afisata.

Nota: Goliti apa rezultata cand o argintati prima data.

Tabelul 2

Timpul de operare
al aparatului

Folosind apa de la robinet1. Concentratia de 
argint in apa (mg/l) va fi pana la:

Folosind apa purificata2. Concentratia de 
argint in apa (mg/l) va fi pana la:
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1. Intretinerea electrodului deschis 2. Intretinerea electrodului inchis 2. Intretinerea electrodului de argint
Dupa fiecare folosire, curatati electrodul 
deschis cu o tesatura moale umezita cu 
otet (9%), spalati cu apa si lasati
la uscat.

Nu curatati electrodul inchis.
Evitati deteriorarile de natura mecanica.

Dupa fiecare folosire, curatati electrodul 
de argint cu o tesatura moale, spalati cu 
apa si lasati la uscat.

9. Folositi

11. Folositi
12. Scoateti aparatul din priza.

pentru a porni

pentru a opri aparatul.

procesul de ionizare.

4. INTRETINEREA ELECTROZILOR

Tabelul 2 (continuare)
Timpul de operare

al aparatului
Folosind apa de la robinet1. Concentratia de 

argint in apa (mg/l) va fi pana la:
Folosind apa purificata2. Concentratia de 

argint in apa (mg/l) va fi pana la:

Aceste date se bazeaza pe rezultatele cercetarilor ale “CENTER FOR PHYSICAL SCIENCES AND TECHNOLOGY“ cu:
1 Apa de la robinet: temperatura de 180C si o conductibilitate de 550uS/cm.
2 Apa purificata cu o conductibilitate de 0.062uS/cm, atunci cand este folosita ca apa argintata pentru baut.
Nota: in conformitate cu recomandarile Asociatiei Mondiale a Sanatatii (WHO/SDE/WSH/03.04/14) concentratia de argint in 
apa de baut nu ar trebui sa depaseasca 0.1 mg/l.

10. Odata ce procesul de argintare este 
complet, veti auzi un semnal sonor si va 
fi afisat
Nota: instructiuni pentru pornirea/
oprirea modului silentios vor fi afisate in 
sectiunea 8.

13. Scoateti capacul si puneti-l pe 
suport cum se arata mai sus.

14. Turnati apa de argint din recipientul 
principal intr-un recipient non-transparent.

15. Lasati componentele aparatului
la uscat.
Nota: nu folositi aparatul pana nu este 
complet uscat.
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5. INTRETINEREA GRILAJELOR CU MEMBRANA

6. CERINTE TEHNICE

7. CERINTE DE SIGURANTA

1. Scoateti recipientul interior din cel 
principal si puneti-l pe o masa.

2. Scoateti opritorul grilajelor. 3. Tineti grilajele cu ambele maini si 
scoteti-le din recipientul interior.

4. Scoateti membrana folosita. 
Introduceti o membrana noua intre cele 
2 grilaje. Inchideti grilajele avand grija 
sa aliniati gaurile acestora.

Nota: grilajele membranei trebuie inlocuite cel putin o data pe luna sau atunci cand apar deteriorari mecanice.
Este recomandat sa se schimbe membrana atunci cand recipientul interior si grilajele sunt uscate.

Parametrii
Capacitate, l
Tensiunea de alimentare, V

Greutate maxima (max), kg

de la
pana la

pana la

la
la

Conditii de operare:
- Temperatura ambientala
- Umiditatea relativa din aer
- Conductibilitatea electrica a apei folosite
- Temperatura initiala a apei folosite
- Impermeabilitate
- Nu aruncati impreuna cu deseurile menajere obișnuite

7.1.1. Inlaturati capacul de pe recipientul principal cand aparatul este conectat la priza;
7.1.2. Tineti aparatul langa o flacara deschisa sau echipamente care emit scantei;
7.1.3. Dezasamblati aparatul;

Frecventa AC, Hz
Sigurante, VP, A
Consum maxim de curent:
- Ionizarea apei, W
- Argintarea apei, W

Valori

7.1. Nu:

5. Tineti grilajele apasate impreuna 
cu ambele maini si introduceti-le in 
recipientul interior. Impingeti grilajele 
pana jos. Atasati opritorul. 6. Introduceti recipientul interior in cel 

principal.
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Parametrii: Descriere
Recipientul interior este inserat. Aparatul este pregatit pentru a fi folosit la ionizarea apei.
Recipientul interior este scos. Aparatul este pregatit pentru a fi folosit la argintarea apei.

Capacul nu a fost inchis bine. Inchideti capacul bine.
Este prea multa apa in aparat. Nivelul apei trebuie sa fie la marcajul de jos pentru apa.

Electrodul de argint nu a fost detectat in modul de argintare a apei. Atasati electrodul
de argint.

7.1.4. Lasati capacul cu electrozii orientati in sus;
7.1.5. Spalati capacul cu apa;
7.1.6. Spalati aparatul sau componentele lui in masina de spalat vase;
7.1.7. Folositi aparatul, daca prezinta crapaturi sau alte deteriorari mecanice;
7.1.8. Folositi alte grilaje ale membranei inafara celor furnizate de catre producatorul aparatului.

7.2. Nu lasati aparatul la indemana copiilor si nu il lasati nesupravegheat.

8. MODUL SILENTIOS

9. MODURI DE OPERARE SI ERORI

8.1. Apasati ambele butoane                in acelasi timp si tineti apasat timp de 3 secunde pentru a opri/porni toate semnalale 
sonore.

Contact:
RO-307375 Parcul Industrial Sânandrei DN69 KM10,5 

(Drumul Timișoara - Arad)
Tel: 0256 705 333; Fax: 0256 705 339

E-mail: info@pronat.ro; Site: www.pronat.ro

Importator si distribuitor autorizat:
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