
AQUATOR SILVER
Ionizator de apa

Manual de utilizare



1. DEFINITII GENERALE

2. COMPONENTE

1.1. In instructiunile de utilizare se folosesc urmatoarele definitii:
1.1.1. Ionizator de apa - este un aparat de uz casnic cu care se produce apa ionizata sau argintata prin electroliza 
apei.
1.1.2. Apa ionizata - apa acida sau alcalina, care este obtinuta simultan in containere separate ale ionizatorului de 
apa.
1.1.3. Apa alcalina - (catolit) are o incarcare electrica usor negativa si proprietati alcaline.
1.1.4. Apa acida - (anolit) are o incarcare electrica usor pozitiva si proprietati acide.
1.1.5. Grilajul (membrana) este produsa dintr-un material special adecvat electrolizei. Imparte containerele in 
doua parti, este conductibila pentru ioni dar impiedica ca apa sa se amestece.
1.1.6. Electrodul inchis (anodul) este produs din metale rare, inerte si mixturi de oxid pe bază de titan.
Acest electrod are bune proprietati elecrochimice si fizico-mecanice.
1.1.7. Apa de argint este apa care contine ioni de argint. Concentratia apei de argint se masoara in miligrame pe 
litru (mg/l).
Proprietatile apei de argint se caracterizeaza prin doua componente: ORP (potentialul de oxido-reducere) si pH 
(indice hidrogen). ORP se caracterizeaza prin sarcini pozitive sau negative (mV) care incarca apa ionizata. 
Valorile pH-ului pot varia intre 0 si 14 unitati. Apa potabila este neutra (pH are valori de 7,0-7,4). pH-ul apei 
alcaline fluctueaza de la 7,0 pana la 12,0 in timp ce pH-ul apei acide variaza de la 7 la 2.

Vedere generala
a dispozitivului

Recipientul principal

Recipientul interior Membrana cu 
grilajele

Suportul pentru
electrozi

Electrod argint (99,99)
Membrane suplimentare

(2 buc.)

Capac
electrodul inchis
(anod) si
electrodul deschis 
(catod) 
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3. PANOUL DE CONTROL

4. FOLOSIREA APARATULUI
4.1. IONIZAREA APEI

Porniti/Anulati/Inapoi/Opriti.
(Pentru a opri apasati si tineti pentru 2 sec.)

Start/Confirmati/Alegeti.

Butoane de navigare

Deschideti capacul.

Conectati aparatul
la priza.

pH 8.6 - nivel
de preparare al apei

pH 9.5 - nivel
de preparare al apei

Nivelul preferat de 
preparare al pH-ului.
(mai multe informatii 
despre modificarea nive-
lului pH-ului in capitolul 
5 ”Meniu setari”).

Modificarea setarilor 
aparatului (mai multe 
informatii in capitolul 5 
”Meniu setari”).

Pentru apa de baut
pH 8.6

Pentru mancare
pH 9.5

pH preferat Setari

Prima data umpleti cu apa recipientul 
interior si apoi umpleti rezervorul 
principal. Asigurati-va ca nivelul apei
este pana la marcajul de jos.

Plasati capacul peste recipientul 
principal. Nota: in timpul procesului 
de ionizare, apa acida va fi produsa 
intotdeauna de catre electrodul 
inchis(anod) si apa alcalina de catre 
electrodul deschis (catod).

Folositi butonul pentru a porni aparatul

Folositi butoanele de navigare pentru
a selecta setarile alese.
Folositi butonul pentru
a confirma selectia.
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Selectie manuala a nivelului 
pH-ului intre 2,4-11.

Apasati pentru a confirma 
selectia.

Folositi butoanele 
de navigare pentru 
a confirma sau
anula alegerea 
facuta.

Pentru a salva nivelul pH-ului 
ca nivel preferat de pH, apasati 
butonul si tineti 2 sec.

Selectie manuala
a pH-ului

Doriti sa salvati acest 
nivel al pH-ului?

Da Nu

Pentru dezinfectare
pH 4.5

Pentru infrumusetare
pH 5.5

Pentru plante
pH 6.0

pH 4.5 - nivel
de preparare al apei

pH 5.5 - nivel
de preparare al apei

pH 6.0 - nivel
de preparare al apei

Tabelul 1. Potentialul de Oxido-Reducere (ORP) al apei ionizate

Nivelul ales al pH-ului Care recipient contine apa

Interior Principal

APA ACIDA

APA ALCALINA

Nivelul ORP
de la pana la

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 ORP (Potentialul de Oxido-Reducere) a apei procesate poate varia fata de datele din tabelul de mai sus 
din cauza proprietatilor fizice si chimice ale apei folosite.
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Se prepara apa cu pH-ul 
ales de Dvs. Linia alba 
indica stadiul procesului 
de ionizare al apei.

Scoateti capacul si 
puneti-l pe suport ca in 
imaginea de mai sus.

Deschideti capacul.

Scoatei recipientul 
interior. Acesta nu este 
folosit in procesul de 
argintare al apei.

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

Prima data, scoateti apa 
din recipientul interior, 
apoi din cel principal. Lasati partile componente ale ionizatorului sa se usuce.

Nota: nu folositi aparatul pana nu este complet uscat.

Nota:  Goliti apa rezultata cand o ionizati pentru prima data.

Veti auzi o notificare sonora 
odata ce procesul de ionizare s-a 
incheiat. Ecranul va afisa care 
dintre recipiente contine apa cu 
pH-ul ales de Dvs. 

Folositi butonul 
pentru a opri aparatul
(apasati si tineti 
pentru 2 sec.).

Scoateti aparatul
din priza.

4.2. ARGINTAREA APEI

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

Puneti la loc capacul pe 
recipientul principal.

Conectati aparatul la 
priza.

Folositi butonul pentru a porni aparatul.

Folositi butoanele pentru a selecta 
setarile alese.
Folositi butonul pentru a
confirma selectia.
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Concentratie
0.01 mg/l

Prepararea apei argintate 
(0,01 mg/l)

Apa cu concentratia aleasa pentru 
argintare se prepara. Linia alba indica 
stadiul procesului de argintare al apei.

Selectie manuala mg/l Selectie manuala a 
concentratiei apei argintate.
Cand se foloseste apa de 
la robinet, se pot alege 
concentratii intre 0,02 mg/l si 
20 mg/l.
Cand se foloseste apa distilata 
pura, se pot alege concentratii 
intre 0,02 mg/l si 6 mg/l.

Veti auzi o notificare 
sonora, adata ce procesul 
de argintare al apei se 
incheie. Va apare pe ecran 
mesajul: “Silver water is 
ready“.

Scoateti capacul si puneti-l pe 
suportul destinat, ca in imagine.
Varsati apa argintata din 
recipientul principal intr-un 
recipient non-transparent.

Lasati componentele aparatului la uscat.
Nota: nu folositi aparatul pana cand nu
este complet uscatScoateti din priza.

Folositi butonul “Pornire/Oprire/stop/anulare“
pentru a porni aparatul.

Folositi butonul pentru a confirma selectia.

Folositi butoanele pentru a selecta meniul “Setari“.

Folositi butonul pentru a opri 
aparatul (apasati si tineti pentru 
2 sec.)

Modificarea setarilor 
aparatului (mai multe 
informatii in capitolul 5 
”Meniu setari”).

Setari

Apa argintata este gata

Nota: Goliti apa rezultata cand o argintati prima data.
Nota: daca aparatul este folosit la un sistem de curent de 110 V, concentratia maxima disponibila de apa argintata 
pentru apa de la robinet este de 11 mg/l; pentru apa distilata/ deionizata - 3 mg/l

Aceste date se bazeaza pe recomandarile Asociatiei Mondiale a Sanatatii (WHO/SDE/WSH/03.04/14) in legatura cu 
concentratia maxima de argint in apa de baut care nu trebuie sa depaseasca 0,1 mg/l. Valorile concentratiei de apa 
argintata sunt aprobate de testele facute de catre CENTER FOR PHYSICAL SCIENCES AND TECHNOLOGY.
Se foloseste apa distilata/purificata(1-2 µS/cm), daca apa de argint este pentru baut. Este posibila o acuratete mai 
mica cand se foloseste apa distilata/purificata.

5. MENIUL “SETARI“
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After	every	use,	clean	the	light	
electrode	with	a	soft	cloth	
dampened	with	vinegar	(9%),	
wash	with	water	and	leave	to	dry.

After	every	use,	clean	the	silver	
electrode	with	 soft	 cloth,	wash	
with	water	and	leave	to	dry.

Modificati luminozi-
tatea ecranului.

Opriti/porniti sunetele

Confirmare dupa 
ce membrana a fost 
schimbata.

Apasa

Apasa

Luminozitate

Membrana schimbata

Sunet

Ati schimbat 
membrana?

Electrod curatat
Ati curatat
electrodul?

pH preferat

Nota: Intretinerea electrozilor trebuie facuta dupa ce aparatul a fost scos din priza.

6. INTRETINEREA ELECTROZILOR

Da

Da

Da

Da

Nu

Nu

Nu

Nu

modificarile.
pentru a salva

pentru a salva
nivelul preferat al pH-ului.

Selectarea pH-ului preferat.

Confirmare dupa 
curatarea electrodului 
deschis.

Folositi butoanele 
de navigare pentru
a confirma sau 
anula alegerile dvs.

Folositi butoanele 
de navigare pentru
a confirma sau 
anula alegerile dvs.

Folositi butoanele 
de navigare pentru
a confirma sau 
anula alegerile dvs.

Folositi butoanele de 
navigare pentru a confirma 
sau anula alegerile dvs.

Doriti sa salvati acest 
nivel al pH-ului?

Ati curatat elecrodul?

Curatati elecrodul

Intretinerea electrodului deschis (catod).

Intretinerea electrodului inchis (anod) 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.

Veti fi notificat pe ecran in 
legatura cu necesitatea curatarii 
electrodului deschis (catod).

Nu curatati electrodul 
inchis (anod).
Evitati deteriorarile
de natura mecanica.

Dupa fiecare folosire, curatati 
electrodul de argint cu o tesatura 
moale, spalati cu apa si lasati la 
uscat.
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7. INTRETINEREA GRILAJELOR CU MEMBRANA

8. MODURI DE OPERARE SI ERORI

Nota: grilajul cu membrana trebuie sa fie schimbat numai cand aparatul este scos din priza.

Schimbarea grilajului cu membrana:

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

Apa nu este potrivita 
pentru procesul de 
ionizare din cauza 
mineralizarii scazute sau 
din cauza membranei 
uzate.

Opriti si scoateti aparatul 
din priza. Schimbati 
membrana. (mai multe 
informatii in capitolul 7 
“Intretinerea grilajului 
membranei“).

Opriti si scoateti aparatul 
din priza. Curatati 
electrodul deschis (catod).
(mai multe informatii in 
capitolul 6 “Intretinerea 
electrozilor“).

Aparatul nu este destinat 
sa functioneze non-stop 
sau pentru o perioada 
lunga de timp. Opriti 
aparatul si lasati-l sa
se raceasca.

Apa nu este potrivita 
pentru procesul de 
ionizare pentru ca este 
prea mineralizata.

Capacul nu a fost inchis 
corespunzator.
Inchideti bine capacul.

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

Tineti grilajele apasate 
impreuna cu ambele 
maini si introduceti-le 
in recipientul interior. 
Impingeti grilajele 
pana jos.

Introduceti 
recipientul 
interior in cel 
principal.

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

Schimbati
membrana

Continut scazut 
de minerale

Schimbati
membrana

Ati schimbat
membrana? Curatati 

electrodul

Ati curatat 
electrodul?

Continut ridicat 
de minerale

Aparat 
supraincalzit Inchideti capacul

Ati schimbat 
membrana?

Veti fi notificat pe 
ecran in legatura 
cu necesitatea de a 
schimba membrana.

Da Nu

Folositi butoanele 
de navigare pentru
a confirma sau 
anula alegerile dvs.

Da DaNu Nu

Folositi butoanele 
de navigare pentru
a confirma sau 
anula alegerile dvs.

Folositi butoanele 
de navigare pentru
a confirma sau 
anula alegerile dvs.
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9. PARAMETRII TEHNICI

10. CERINTE DE SIGURANTA

Parametrii

Capacitate

Tensiunea de alimentare

Greutate

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.

Frecventa AC

Sigurante

Electrod argint

Consum maxim de curent:

- Ionizarea apei

- Argintarea apei

Valori

10.1.1. Inlaturati capacul de pe recipientul principal cand aparatul este conectat la priza;
10.1.2. Tineti aparatul langa o flacara deschisa sau echipamente care emit scantei;
10.1.3. Dezasamblati aparatul;
10.1.4. Lasati capacul cu electrozii orientati in sus;
10.1.5. Spalati capacul cu apa;
10.1.6. Spalati aparatul sau componentele lui in masina de spalat vase;
10.1.7. Folositi aparatul, daca prezinta crapaturi sau alte deteriorari mecanice;
10.1.8. Folositi aparatul daca electrodul inchis (anodul) este deteriorat mecanic.
10.1.9. Folositi alte grilaje ale membranei inafara celor furnizate de catre producatorul aparatului.

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

10.1 Nu:

Mutati recipientul interior 
in cealalta parte Prea multa apa

Electrodul de argint 
lipseste

Opriti si scoateti aparatul din priza.
Mutati recipientul interior
in cealalta parte a recipientului 
principal.

Este prea multa apa in aparat. 
Nivelul apei trebuie sa fie pana la 
marcajul de jos pentru apa.

Opriti si scoateti aparatul din priza.
Insurubati electrodul de argint in 
locasul de sub capac, intre cei doi 
electrozi.

de la

pana la

pana la

la

la
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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:


