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KÉREM, A TELEPÍTÉST ÉS HASZNÁLATOT MEGELŐZŐEN OLVASSA EL 
EZT A HASZNÁLATI UTASÍTÁST. 

Fontos biztonsági információk 

Tűz, áramütés vagy személyi sérülés veszélyének csökkentése 
érdekében: 
• Csak a jelen használati utasításban leírt módon használja. Csak a gyártó által ajánlott tartozékokat használja.  
• Vizes kézzel ne nyúljon a dugaszhoz vagy a készülékhez. 
• Javítás vagy szűrőcsere előtt húzza ki a kábelt a hálózati csatlakozóaljzatból. 
• Ne használja, ha a dugasz, vagy a kábel megsérült. 

KÉREM, A TELEPÍTÉST ÉS HASZNÁLATOT MEGELŐZŐEN OLVASSA EL 
EZT A HASZNÁLATI UTASÍTÁST. 

FONTOS FIGYELMEZTETÉS: A telepítési utasítás be nem tartása, és a vonatkozó városi, állami és helyi vízvezetékekre 
vonatkozó előírások figyelmen kívül hagyása szivárgást és / vagy vízveszteséget okoz, és garanciavesztéssel jár.  
Kérje szakember segítségét a telepítéshez. Nem vállalunk semmilyen felelősséget a szivárgásokból és/vagy 
vízveszteségből eredő károkért. 

Klór és pH Ellenőrző Reagensek 
• Ne tegye ki a pH vagy klór ellenőrző reagenst túlzott hő vagy láng hatásának. Ezek robbanékonyak. Tárolja őket hideg/száraz 

helyenn. Tartsa a reagenseket légmentesen lezárva, gyerekektől elzárt helyen. 
• Ne igyon a pH vagy klór ellenőrző reagensekből, és ezek ne kerüljenek a szemébe. Ne érintkezzenek a testfelületével. 

• Ne a kábelnél fogva húzza ki. Kihúzáskor a dugaszt fogja meg, ne a kábelt. 
• Ne használja, ha a csatlakozásoknál szivárog, vagy szivárgást észlel a vízcsatlakozás bekapcsolásakor. 
• Ne kísérelje meg eltávolítani a hátsó burkolatot, és ne nyúljon az ionizáló belső részeihez. Nincs benne 

önálló gondozást igénylő alkatrész, kivéve a szűrő cserét, amihez a burkoló panel eltávolításával fér hozzá.  
• Ne tegye ki a berendezést szélsőséges környezeti hatásoknak. 
• Tartsa tisztán és szárazon az ionizáló környezetét. Soha ne álljon a berendezés vízben. 
• A vízionizáló csak helyi víztisztítási célra tervezett berendezés. Súlyos sérülés következhet be a berendezés nem  

rendeltetésszerű használatából. 
• Ne használja mikrobiológiailag nem biztonságos vízzel. 
• Ezt a berendezést az előkezelő egységgel együtt kell használni. Fordított ozmózisos rendszerekkel és/vagy vízlágyító 

rendszerekkel együtt történő használatra nem alkalmas. 
• NE IGYON A VÍZBŐL AZ AUTOMATA TISZTÍTÁSI CIKLUS SORÁN. A tisztítási ciklus minden 30 liter víz átfolyása után 

következik be. Ez a tulajdonsága segít abban, hogy az elektródákon vízkő rakódjon le. A citromsavas tisztító patron használata 
minden 2850 Liter víz átfolyása után történik a rendszer kitisztítás érdekében 

• A gyártó vagy a viszonteladó semmilyen gyógyhatást nem ígér. Azonnal keresse fel kezelőorvosát, ha betegség bármely jelét észleli 
magán. A gyártó vagy a viszonteladó nem felelős a káros hatásokért, melyek a vízionizáló használatából, vagy nem rendeltetésszerű  
használatából származhatnak. 

o Ha mégis lenyelné, ne erőltesse a hányást, és azonnal forduljon orvoshoz vagy  toxikológushoz. 
o Ha mégis a szemébe kerülne, azonnal öblítse ki hideg vízzel. Forduljon orvoshoz. 
o Ha mégis érintkezne a testfelületével, azonnal mossa le hideg vízzel. Forduljon orvoshoz. 

Záradék: 
• A gyártó vagy a viszonteladó semmilyen gyógyhatást nem ígér, és nem vállalnak felelősséget semmilyen káros hatásért, mely az  

ionizált víz használatából vagy téves használatából ered. 
• Kérdezze meg kezelőorvosát, hogy a felírt gyógyszerek szedését vagy a fennálló egészségi állapotot nem befolyásolja-e a lúgos víz 

fogyasztása. 
• Ne vegyen be gyógyszert lúgos vízzel, mivel a lúgos ionizált víz növelheti a gyógyszer hatását. 

• Ne igyon lúgos vizet, ha gyomorsósav hiánya van. 
• Kérdezze meg kezelőorvosát mielőtt lúgos vizet inna, ha: 

o Krónikus betegségben szenved 
o Máj vagy bélműködési zavarokban szenved 
o Ha gyógykezelés alatt áll 

• Kérdezze meg kezelőorvosát, ha bőre érzékeny vagy allergiás, mielőtt savas vizet használna haján vagy a bőrén. 
• A túlságosan lúgos víz fogyasztása (nagyobb, mint pH 9.5) hasmenéssel vagy egyéb tünetekkel járhat. 
• A beendezés NEM ALKALMAS mikrobiológiailag nem biztonságos vízzel történő használatra. Ha bizonytalan a vízforrás biztonságát 

illetően, vizsgáltassa be a vizet egy  akkreditált vízellenőrző laboratóriumban. 
FIGYELEM: Ha a berendezést meleg víz éri, károsodik. Gondoskodjon róla, hogy csak hideg vagy szobahőmérsékletű víz 
kerül a vízionizálóba. Egy hőmérsékletérzékelő átmenetileg megvédi a berendezést, de meleg víz folyamatos használata 
esetén az ionizáló károsodik. 

• Jelen használati utasításban leírt használati és telepítési előírások be nem tartása, vagy a rendszer bármely alkatrészének módosítása 
a garancia elvesztésével járhat. Nem vállalunk felelősséget a rendszer nem megfelelő telepítéséből, vagy működtetéséből származó 
személyi sérülésért vagy a berendezés károsodásáért. 

FONTOS: NE igyon az alábbi víztípusokból: 
• 
• 
• 
• 
• 
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Bármilyen savas víz 
Magas pH értékű lúgos víz (9.5 pH felett) 
Az automata átöblítés folyamata (elektródatisztítás) során keletkező víz. 
Amikor a pH érték nem jelenik meg a LED kijelzőn. 
Amikor az u7 berendezést több mint két napig nem használta, folyassa a vizet 30 másodpercig, mielőtt inna belőle. 
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        KÖSZÖNJÜK, HOGY MEGVÁSÁROLTA A 
LIVING WATER ESSENTIALS U7 VÍZIONIZÁLÓ RENDSZERT 

A manapság kapható legkifinomultabb vízionizálót vásárolta meg. Megfelelő gondoskodással, az Ön Living Water Essentials készüléke 
tiszta, biztonságos és egészségjavító ionizált vizzel fogja ellátni Önt és családját az elkövetkező években. Kérem, mielőtt a telepítené  
és használná a Living Water Essentials berendezést, olvassa el ezt a használati utasítást, hogy biztosítsa a rendszer megfelelő 
működését és hosszú élettartamát. Javasoljuk, hogy a használati utasítás legyen mindig kéznél, hogy elővehesse, mert sok hasznos 
javaslatot tartalmaz arra vonatkozóan, miként használja a Living Water Essentials vízionizáló rendszer által előállított sok, különböző típusú 
vizet. 

A CSOMAG TARTALMA 

A normál telepítéshez szükséges összes tartozékot mellékeljük a vízionizálóhoz. 
Egyéb alkatrészek, melyeket nem tartalmaz a csomag, speciális telepítési igények esetén kellhetnek. 
Óvatosan csomagolja ki a vízionizálót, győződjön meg róla, hogy az ábrán látható összes alkatrész megtalálható benne. 

Bemenő csatlakozódarab Vízhálózat 
Csatlakozó szerelvényei 

MEGJEGYZÉS: Kérem, fokozatosan kezdje el a lúgos víz fogyasztását, mivel az méregtelenítő hatású. Például, igyon több 
napig 16 uncia (4,73 deciliter / 1uncia~30mililiter) 1. Fokozatú vizet, fokozatosan növelve az elfogyasztott mennyiséget az Ön 
teljes napi vízfogyasztásáig. Növelje minden héten egy fokozattal, amíg el nem éri a napi teljes vízfogyasztásával a 3. 
Fokozatot (legnagyobb pH érték). 

Bemenő golyósszelep 
Ezt a fokozatos eljárást követve, a méregtelenítés kellemetlen hatásai, mint például a megfázásos vagy influenzás tünetek, fejfájás, 
bőrkiütés, hasmenés és/vagy hányinger.  Változást észlelhet a székeltében minden egyes pH szint első napjaiban. 
A vizelési gyakoriság növekedhet, és a színe sötétebb lehet, mivel több vizet fogyaszt és a teste méregtelenít. 
Tulajdonképpen az elszíneződés halványul, ahogy a teste alkalmazkodik a 
megtisztuláshoz. 
Ha a méregtelenítési jelenségek kellemetlenné válnak, javasolt alacsonyabb szintű lúgos vízre csökkenteni, amíg ezek a szimptómák, 
megszűnnek  és fokozatosan lépjen ismét magasabb fokozatra. 
Javasoljuk, hogy minimum a testsúlya felének megfelelő számú unciányit igyon naponta a hidratáláshoz. Ne feledje ez a  
minimum. Ha ~ 0,946 litert iszik minden 30 testsúly fontonként (13,61 kilogram / 1 font =453,6 gramm) az még jobb, és ezt tovább 
növelheti a lehetőségei szerint. 
• A víznek akkor a legmagasabb a pH értéke és az ionizációja, ha az áramlási sebesség alacsony, körülbelül 2 liter per perc, a képernyőn   

kijelzettek szerint, vagy ha 20-30 másodpercig tart egy 8 unciás (2,37dl) pohár megtöltése. Az ionizáció jeleként sok kis buborékokat fog 
látni a vízben. 

Gumi 
o-gyűrű 

Flexibilis 3/8” 
   cső 

Magas anya 

! VIGYÁZZ: Csak a „Filtered Water Only‟ beállítást használja gyógyszer bevételéhez (semleges, pH 7), mivel a lúgos víz növelni 
fogja a gyógyszer hatását. Ellenőriztesse a kezelőorvosával, hogy a felírt gyógyszerek szedéséra, az egészségi állapotára nincs káros 
hatással a lúgos víz fogyasztása. 

• Soha ne igyon a készülékben melléktermékként képződő savas 
vízből. 

MŰSZAKI ADATOK 
Modell: 
Feszültség: 
Teljesítmény: 
Méretek: 
Lúgos víz átfolyási sebesség: 
Savas víz átfolyási sebesség: 
Módszer: 
Elektrolízis kamra: 
ORP kimenet: 
Szűrő élettartam 
A szűrő klór eltávolítása: 
Víznyomás 

Living Water Essentials Modell U7 
120 VAC 60 Hz vagy 220~240 VAC 50 Hz 
1w–380w 
7.25”d x 9.25”w x 14.75”h (184.2 x 275 x 374.7mm) 
1 gallon / per perc (MAX) 
0.5 gallon / per perc (MAX) 
Inverter & folytatott elektrolízis 
7 Platina bevonatos titánium lemezek 
-250-től  -700mv 
3000 gallon (12000L) 
<0.0001 PPM 
7-50 psi 

+ 

 Hasított alátét 
LWE csaptelep 

Menetes orsó 

LWE Csaptelep szerelvény készlet 

További Szükséges Alkatrészek 

A Living Water Essentials Vízionizáló Rendszer tartalmaz egy vízelőkészítő szerelvényt, ami magába foglalja az 1. fázisú és  
2. fázisú szűrőt/mineralizáló patront. A vízionizálóba kerülő víz minősége és tartalma közvetlenül befolyásolja az előállított ionizált 
víz minőségét. Ez igaz BÁRMELY vízionizáló esetén. Az önkormányzati ivóvíz szolgáltató cégek csapvizének pH értéke általában 
7.1 és 7.3 között van, és a közepes vízkeménység 80 és 140 milligramm per liter közötti érték. 

Az ilyen víz esetén általában nagyon jó minőségű ionizált víz állítható elő. Egyéb forrásokból származó víz erősen eltérhet ettől mind  
minőségben, mind összetevőkben. Alacsony pH értékű víz (általában némely forrásvíz) esetén szükség lehet további 
elő-mineralizáló patronra, hogy fokozza a vízi ionizációját. Túl nagy üledéktartalmú víz (általában kútvíz) esetében, legtöbbször 
üledék előszűrőre van szükség. A viszonteladó tud segíteni Önnek, hogy eldöntse, szüksége van-e még további vízkezelésre. 

MEGJEGYZÉS:a pH érték beállítás és a valóságos víz eltérése -5% lehet. 
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Telepítési 

TELEPÍTÉS 

Telepítési ábra 
FONTOS MEGJEGYZÉS: A telepítést javasolt képzett vízvezeték-szerelővel elvégeztetni. A telepítési útmutató előírásainak 
be nem tartása, valamint a vonatkozó helyi, állami és települési vízvezeték szerelési szabályok figyelmen kívül hagyása 
szivágást és / vagy vízveszteséget okozhat, és a garancia elvesztésével jár. 
Nem vállalunk semmilyen felelősséget a szivárgás és/vagy más vízveszteségből eredő károkért. 

TELEPÍTÉS 

MEGJEGYZÉS: A mellékelt telepítési információ eltérő lehet, ha speciális szerelvénnyel rendelkezik. Olvassa el figyelmesen a 
telepítési fejezetet, mielőtt munkához látna, mivel további telepítési alkatrészekre lehet szükség azokon kívül, melyeket a 
csomag tartalmaz. Ha nem biztos benne, hogy milyen alkatrészekre van szüksége,vagy hogy miként készítse el fizikailag a 
csatlakozásokat, erősen ajánlott, hogy kérje képzett vízvezeték-szerelő segítségét. 

• A vízionizálót földelt (három villás) 120 Voltos USA/Kanada hálózati csatlakozóaljzatba KELL dugni, melyet az összes helyi 
előírásnak és rendeletnek megfelelően alakítottak ki. Ellenőriztesse egy képzett villanyszerelővel, ha nem biztos benne, hogy 
a használni kívánt elektromos csatlakozóaljzat  megfelelően van-e kialakítva. Ne végezzen módosításokat a vízionizálóhoz mellékelt  
elektromos kábelen vagy dugaszon, és ne használjon három villáról két villásra átalakító adaptert. A nem megfelelő földelés áramütés  
veszélyével járhat, valamint károsíthatja a vízionizálót. 

• Ne csatlakoztassa a vízionizálót olyan elektromos csatlakozóaljzatba, melynek áramerőssége meghaladja a berendezés névleges értékét 
mert azt károsíthatja az elektromos vezetékeket. Ez tűzveszélyt, személyis sérülést vagy a vízionizáló károsodását okozhatja. 

• A vízionizálót száraz helyen kell használni, annak érdekében, hogy megelőzze az áramütés és/vagy a berendezés károsodásának veszélyét. 
• A vízionizálót SIMA/szilárd/ vízszintes felületen kell használni. 
• A vízionizálót össze kell kapcsolni az előkezelő egységgel. A Living Water Essentials előkezelő egység magába foglal egy kiváló  

minőségű belső szűrőt, mely a beáramló vizet tisztára szűri. Ha a vízforrás kivételesen kemény, vagy ha a víz privát illetve közösségi  
kútból származik, javasolt keményvíz/kútvíz előszűrőt beépíteni a vezetékbe az előkezelő egység ELŐTT. Kútvíz esetén szükség 
lehet üledék előszűrőre. A beáramló víz megfelelő előkezelésének elmulasztása a vízionizáló károsodását eredményezheti. Kérje a  
Viszonteladója vagy a Vevőszolgálat segítségét további információért. 

• A maximális víznyomás 50 PSI. A vízionizáló ezen nyomásérték felett történő működtetése károsítja a berendezést.  
Ha a nyomásérték psi >50 szükségessé válhat nyomásszabályzó használata. 
• A vízionizálót CSAK HIDEG víz háltózatra csatlakoztassa. SOHA ne kerüljön meleg víz a berendezésbe. Ha MELEG VÍZET csatlakoztat  

a vízionizálóra, akkor az károsodni fog. 
• NE IGYON ABBÓL A VÍZBŐL, AMI A VÍZIONIZÁLÓ TISZTÍTÁSI CIKLUSA SORÁN KELETKEZIK. A tisztítási ciklus minden 40 liter víz 

készítése után automatikusan elindul. Ez a funkció segít megelőzni a vízkő lerakódását az elektrolízis lemezeken. 

 
• Gyógyszer szedésekor használja a  “Filtered Water Only” beállítást. A lúgos víz növeli számos gyógyszer hatását 

Kérje ki kezelőorvosa véleményét, annak érdekében, hogy az adott egészségi állapothoz felírt gyógyszeres kezelést 
nem befolyásolja kedvezőtlenül a lúgos víz napi rendszerességgel történő 
fogyasztása. 

Előkezelő egység 

RS 232 
csatlakozás a 

csapteleptől az 
U7 berendezéshez 

Hidegvízellátás 
elzárószelep 

Vízellátás csatlakozó 
szerelvény. 

SAVAS ¼”cső a csaptelepből az U7 berendezés 
SAVAS gyorscsatlakozójához kapcsolódik 
   3/8” LÚGOS flexibilis cső a csaptelep az U7 berendezés 
LÚGOS gyorscsatlakozójához kapcsolódik 

3/8” fehér cső gyorscsatlakozóval összekapcsolja a 
csaptelep KIMENŐ VÍZ rozsdamentes acél flexibilis 
csövét az u7 berendezés BEMENETÉVEL. 

    3/8” fehér cső gyorscsatlakozóval 
összekapcsolaja az Előkezelő egység 
kimenetét a csaptelep VÍZBETÁPLÁLÓ 
rozsdamentes flexibilis csövével 
3/8” fehér cső összekapcsolja a 
vízellátás csatlakozó szerelvényét az 
előkezelő egység BEMENETÉVEL 

MEGJEGYZÉS: A vízbekötést és a lefolyócsövet gyorscsatlkozóval csatlakoztassa, annyira bedugva, amennyire csak 
lehetséges. A csövek meglazulását megakadályozó szorítóbilincs használata kötelező. A csatlakozásnál mindegyik csövet 
húzza meg egy kicsit, hogy ellenőrizze a csövek csatlakozásának megfelelőségét, és azt, hogy nem csúsznak ki. Ez a 
művelet biztosítani fogja a telepítés megfelelőségét, és megakadályozza szivárgások kialakulását. 
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 A Living Water Essentials Csaptelep Beszerelése 

! FIGYELEM: A gránit vagy porcelánmosogatóba történő beszerelés szakszerű eljárást igényel, mivel speciális 
szerszámokra van szükség. 

A Vízellátás Csatlakozó Szerelvény Beszerelése  

MEGJEGYZÉS: Az egyes beszerelések eltérhetnek az ábrán láthatótól, mivel a csatlakozások különbözhetnek az ábrán 
láthatóaktól. További alkatrészekre lehet szükség az egyedi, speciális beszerelési követelmények esetén. 

MEGJEGYZÉS: Gondoskodjon róla, hogy a szivárgások megakadályozására mindig  használjon menettömítő szalagot. 
• Egy 1 3/8 inch méretű furat szükséges a Living Water Essentials csaptelep beszereléséhez. Döntse el, hogy hová szeretné helyezni a 
csaptelepet. 
 

• Zárja el a vízellátást. Ha a vízelzáró nem a mosdópult alaltt helyezkedik el, 
akkor a víz főelzárószelepet kell elzárni. 

• Nyissa ki a mosogató csaptelepet (hidegvíz oldalt), hogy kieressze a nyomást. Csatlakoztassa le a hidegvíz 
MEGJEGYZÉS: Szüksége lesz egy 1 3/8 inch méretű furatra a mosogató peremén vagy a mosdópulton melybe beleszerelheti 
a Living Water Essentials csaptelepet. Ha rendelkezik olyan szerelvénnyel melyet nem használ, vagy amelyet tud nélkülözni  
(például szappanadagoló), akkor van lehetősége azt eltávolítani, és annak a furatát használni, ha a furat mérete megfelelő. Ha 
ez a lehetőség nem áll rendelkezésre, új furatot kell készítenie. Az átvágandó anyag meghatározza, milyen típusú fűrészre 
lesz szüksége. Keresse fel a helyi barkács üzlete, hogy megkérdezze, milyen lyukfűrészre lesz szüksége. 

csövet az elzárószelepről. Szerelje fel a bejövő csatlakozódarabot a hidegvíz vezetékre. D 

• Csatlakoztassa a bejövő golyósszelepet a csatlakozódarabra. E 
• Csatlakoztassa a hidegvíz ellátást vezetékét a bejövö csatlakozódarabra. F 
D 
Hidegvíz vezeték 

E 
Bejövő 

golyósszelep 
F 

• Flúrjon egy 1/8 inch méretű vezetőfuratot a kiválasztott helyen, egy 1/8” méretű 
fúróval. 

A 

• Fúrjon egy 1 3/8 inch méretű furatot egy 1 3/8 inch méretű 
lyukfűrész segítségével 

Bejövő 
csatlakozódarab Bejövö 

csatlakozódarab 

• Csúsztassa a gumi o-gyűrűt az összes az összes csövön át, hogy beillessze a Living 
Water Essentials csaptelep alján lévő horonyba. A 

B 
• Csavarja a menetes tengelyeket a csaptelep alján lévő furatokba. B 

Az Előkezelő berendezés telepítése 
Megjegyzés: El kell távolítania a zárógyűrűt a gyorscsatlakozó csőről, mielőtt beszereléné a tömlőket. Miután behelyezte a 
csövet, helyezze vissza a zárógyűrűt. 

• A kényelmes karbantatás érdekében a falra szerelje fel az Előkezelő egységet. Hagyjon legalább 2 inch (~5cm) helyet a szekrény aljától 
számítva a kényelmes karbantartás érdekében. 
• Vegye le az anyát a golyósszelepről. Csúsztassa az anyát a 3/8 inch flexibilis csőre és csatlakoztassa a golyósszelephez. Teljesen 
húzza meg az anyát. 

• Csúsztassa a csaptelep alján lévő csöveket keresztül a furaton és szerelje a csaptelepet a 
mosogatóra vagy a mosdópultra 
 

• A mosogató alatt, csúsztassa a hasított alátétet a csövezés köré 
az ábrán látható módon. B • Vágja le a csövet olyan hosszúra, hogy elérje az Előkezelő berendezés BEMENETI gyorscsatlakozóját. Vegye le a zárógyűrűt  

a BEMENETI gyorscsatlakozóról és helyezze be a csövet; tegye vissza a zárógyűrűt. Ne tekerje meg a 
csövet. 

C 
• Csavarja a magas anyákat a tengelyre és rötzítse a hasított alátétet a mosogató 

aljához, hogy rögzítse a Living Water Essentials csaptelepet a mosdópulthoz. C 

 

• Egy másik darab 3/8 inch csövet használva, helyezze azt az Előkezelő berendezés KIMENETI gyorscsatlakozójába. Gondoskodjon róla, 
hogy elsőkén a zárógyűrűt távolítsa el, és majd visszahelyezze azt a cső behelyezése után. 
 

• Csatlakoztassa a másik végét a csaptelep VÍZELLÁTÓ gyorscsatlakozójához. 
• Nézze meg a beszerelési ábrákon (7. oldal) a csatlakozási pontokat. 

MEGJEGYZÉS: A vízbekötést és a lefolyócsövet gyorscsatlkozóval csatlakoztassa, annyira bedugva, amennyire csak 
lehetséges. A csatlakozásnál mindegyik csövet húzza meg egy kicsit, hogy ellenőrizze a csövek csatlakozásának 
megfelelőségét, és azt, hogy nem csúsznak ki. Ez a művelet biztosítani fogja a telepítés megfelelőségét, és 
megakadályozza a rossziul beszerelt csövek miatt kialakuló esetleges szivárgásokat. 
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A Living Water Essentials U7 Telepítése 
MEGJEGYZÉS: El kell távolítania a záró gyűrűt a gyorscsatlakozóról, mielőtt felszerelné a csövet. Tegye vissza a záró 
gyűrűt, miután felszerelte a csövet. 

• Csatlakoztassa a 3/8 inches csövet a Living Water Essentials csaptelep VÍZKIFOLYÓ gyorscsatlakozójához. Csatlakoztassa a másik  
végét az u7 berendezés BEMENETÉRE. 

• Fogja meg a Living Water Essentials csaptelepből jövő szürke LÚGOS flexibilis csövet és csatlakoztassa az u7 berendezésen lévő  
LÚGOS gyorscsatlakozóhoz. 

• Fogja meg a Living Water Essentials csaptelepből jövő fehér SAVAS flexibilis csövet és csatlakoztassa Az u7 berendezésen lévő 
SAVAS gyorscsatlakozóhoz. 

O P E R AT I O N 

MEGJEGYZÉS: Kérem, fokozatosan kezdje el a lúgos víz fogyasztását, mivel az méregtelenítő hatású. Például, igyon 
több napig 16 uncia (4,73 deciliter / 1uncia~30mililiter) 1. Fokozatú vizet, fokozatosan növelve az elfogyasztott 
mennyiséget az Ön teljes napi vízfogyasztásáig. Növelje minden héten egy fokozattal, amíg el nem éri a napi teljes 
vízfogyasztásával a 4. Fokozatot (legnagyobb pH érték). 
Ezt a fokozatos eljárást követve, a méregtelenítés kellemetlen hatásai, mint például a megfázásos vagy influenzás 
tünetek, fejfájás, bőrkiütés, hasmenés és/vagy hányinger. Változást észlelhet a székeltében minden egyes pH szint 
első napjaiban. A vizelési gyakoriság növekedhet, és a színe sötétebb lehet, mivel több vizet fogyaszt, és a teste 
méregtelenít. Tulajdonképpen az elszíneződés halványul, ahogy a teste alkalmazkodik a megtisztuláshoz. 
Ha a méregtelenítési jelenségek kellemetlenné válnak, javasolt alacsonyabb szintű lúgos vízre csökkenteni, amíg ezek 
a szimptómák, megszűnnek és fokozatosan lépjen ismét magasabb fokozatra. 

MEGJEGYZÉS: A vízbekötést és a lefolyócsövet gyorscsatlkozóval csatlakoztassa, annyira bedugva, amennyire csak 
lehetséges. A csatlakozásnál mindegyik csövet húzza meg egy kicsit, hogy ellenőrizze a csövek csatlakozásának 
megfelelőségét, és azt, hogy nem csúsznak ki. Ez a művelet biztosítani fogja a telepítés megfelelőségét, és 
megakadályozza szivárgások kialakulását. 
• Fogja meg a Living Water Essentials csaptelep RS232 csatlakozóját és csatlakoztassa az u7 berendezés hátulján lévő  

CSATLAKOZÓHOZ. Rögzítse szorosan. 
• Ellenőrizze, hogy a feszültség választó kapcsolója a villamos hálózattal megegyező állásban van, (115 volt vagy. 220 volt).  

Csatlakoztassa a villamos tápvezetéket. 
• Helyezze be a berendezést a mosogatópult szekrényébe, gondoskodjon róla, hogy a flexibilis csövek egyike se legyen 
megcsavarodva. 
• Nyissa ki a vízhálózat csapját, ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás. 
• Csatlakoztassa a berendezést a villamos hálózatra. 
• Kapcsolja be az u7 berendezés elején lévő kapcsolót. 

A Living Water Essentials felső kifolyócsöve a kiválasztott pH érték. Az alsó kivezető csöve a lefolyóvíz. 

Savas A savas víz pH értéke 5.0 - 6.5. Ez a víz fanyar, és kiválóan alkalmas takarításhoz. 
Ez nem ivóvíz. 

Szűrt víz: A semleges víz pH értéke 7.0.  Ezt a vizet kell használni gyógyszerszedéshez vagy  
csecsemőtápszerhez. 

Lúgos L: A lúgos L pH értéke 8.0-8.5. Ezzel a szinttel kezdje a víz ivását az első héten, 
folyamatosan növelje az elfogyasztott mennyiséget. 

Lúgos M: A lúgos M pH értéke 8.5-9.0. Akkor kezdje ennek a szintnek a fogyasztását, ha már hozzászokott 
a lúgos L szinthez, folyamatosan növelje az elfogyasztott mennyiséget. G 

Savas cső 
Lúgos cső 

Lúgos H: A lúgos H pH értéke 9.0-9.5. Akkor kezdje ennek a szintnek a fogyasztását, ha már hozzászokott 
a lúgos M szinthez, folyamatosan növelje az elfogyasztott mennyiséget. Ez az ideális beállítás, ha szervezete 
már hozzászokott a lúgos vízhez. A negyedik héten, valamint azt követően, ezt a vizet igya, és használja 
főzéshez, kávéhoz, teához. 

Kimenő víz 
gyorscsatlakozó 

 Bemenő víz 
gyorscsatlakozó 

Megjegyzés: A pH értéket 0-tól 14.0-ig terjedő skálán mérik, ahol a 7.0 pH a semleges; ez a víz se nem lúgos, se nem 
savas.  
Az összes pH érték 14 lesz. Például, ha az U7 berendezés pH 9.5 értékű lúgos vizet állít elő (a felső kivezető csövön 
keresztül), a savas vizet az alsó kivezető csövön állítja elő, melynek a pH értéke körülbelül 4.5 savasság lesz. 

  RS232 
Csatlakozó 

FONTOS: NE igyon az alábbi víztípusok egyikéből sem: 
• 
• 
• 
• 
• 

Bármilyen savas víz 
Nagy pH értékű lúgos víz (10.0 pH felett) 
Az automata öblítési folyamat közben előállított víz (elektróda tisztítás). 
Amikor a pH érték nem jelenik meg a LED kijelzőn. 
Amikor az u7 berendezést két napnál hosszabb ideig nem használta, folyassa a vizet 30 másodpercig, mielőtt inna 
belőle. 
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A telepítést követően 
• Folyasson vizet a csaptelepen keresztül 2 percig, hogy légtelenítse a vezetékeket. 
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L E D KIJELZŐ 

H 

Savas víz előállítása (Living Water Essentials Csaptelep Vezérlő Panel) 

• Nyomja meg az „ACIDIC‟ gombot, hogy kiválassza a kívánt savasság pH értékét. Tartsa lenyomva a gombot, amíg a kívánt 
savasság pH értéke meg nem jelenik a LED kijelzőn. A savasság pH értéke 5.0-től 6.5 pH-ig terjed. 

• Kapcsolja be a Living Water Essentials csaptelepet. A kiválasztott savas víz a felső kifolyócsövön, 10 másodpercen belül kifolyik. 
Az előállított savas víz az alsó kifolyócsövön keresztül folyik ki. 

LED kijelző 

Az ellenirányú öblítést jelző lámpa 
Az elektrolízis fokozatát jelző lámpa 
Lúgos víz gomb 

Savas víz üzemmódot jelző lámpa 
Savas víz gomb 
 

Automata öblítés üzemmódot jelző lámpa 
Beállító gomb 
A szűrők cseréjének szükségességét jelző 
lámpa 

• A LED kijelző PIROS LESZ. 
• A Living Water Essentials csaptelep LED kijelzője készenléti üzemmódba áll, hacsak az ellenirányú öblítés (elektróda 

tisztítás) nem aktiválódik. 
• Egy rövid idő elteltével, a LED kijelző elsötétedik, energiatakarékosság miatt. 
• A Living Water Essentials csaptelep automatikusan visszaáll a lúgos előállítás üzemmódba a következő aktiváláskor. 

Csak szűrt víz előállítása (LivingWater Essentials Csaptelep Vezérlő Panel) 
MEGJEGYZÉS: A csak szűrt víz pH értéke nagyon közel van az Ön csapvízének pH értékéhez. A legtöbb települési 
vízszolgáltató által szállított víz pH értéke 7.0 vagy egy kicsit magasabb. A szűrt vizet gyógyszer szedéséhez és csecsemő 
tápszer készítéséhez használja. 
• Nyomja meg az „ALKALINE‟ gombot amíg a vezérlő panelen a “CLN” be nem kapcsolódik. 
• Kapcsolja be a LivingWater Essentials csaptelepet. A kiválasztott csak szűrt víz a felső kifolyócsövön, 10 másodpercen belül kifolyik. 
• A LED kijelző zöld lesz. 
• Víz fog folyni a MIND a felső, MIND az alsó kifolyócsövön. A FELSŐ KIFOLYÓ CSÖVÖN KIJÖVŐ VÍZBŐL IGYON. 
• A Living Water Essentials csaptelep LED kijelzője készenléti üzemmódba áll, hacsak az ellenirányú öblítés (elektróda 

tisztítás) nem aktiválódik.. 
To Produce Alkaline Water (Living Water Essentials Faucet Control Panel) 

• Press the „ALKALINE‟ button to select the alkaline pH desired. Continue pressing the button until the desired alkaline 
level is indicated on the „L‟, „M‟ and „H‟ lights: 

H: pH 9.0 ~ pH 9.5 (level 3 drinking water) 
M: pH 8.5 ~ pH 9.0 (level 2 drinking water) 
L: pH 8.0 ~ pH 8.5 (level 1 drinking water) 

• Turn on the Living Water Essentials faucet. 
• The alkaline water selected will flow out of the upper spout in approximately 10 seconds. 
• Acidic water will flow out of the lower spout. DO NOT drink water from the lower spout when producing alkaline 

drinking water. 
• The LED display will be GREEN. 
• The Living Water Essentials faucet LED screen will go into the stand-by mode unless auto reverse flush (electrode 

cleaning) is activated. 
• After a short period, the LED display will go dark to conserve energy. 

• Egy rövid idő elteltével, a LED kijelző elsötétedik, energiatakarékosság miatt. 

Automata Elektróda Tisztítás 
• A vízionizálója rendelkezik egy beépített automata elektróda tisztítási funkcióval, mely megfordítja a víz áramlási irányát az 
elektródákon keresztül, ezáltal a rendszer működését csúcshatékonyságon tartva. 

A rendszer úgy van beprogramozva, hogy automatikusan a tisztítási üzemmódba lépjen minden 30liter ionizált víz előállítása után 
2850 Liter után a berendezés citromsavas tisztító patron használatát igényli, a rendszer megfelelő megtisztításához. 

• Az automata tisztítási ciklus rövid, csak 1 liter vizet használ el az elektródák megtisztításához. 
• Miután befejeződött a tisztítási ciklus, lúgos és savas víz is felhasználásra kész. 

MEGJEGYZÉS: A tisztítási ciklus minden, összesen 30 Liter víz felhasználását követően bekövetkezik. Az összes 
vízfelhasználásba beleértendő az előállított lúgos és a savas víz is. 
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KARBANTARTÁS 

A Living Water Essentials u7 berendezés automatikusan számolja az Előkezelő vízszűrő által előállított víz mennyiségét 
A cserére figyelmeztető ‟LIFE‟ lámpa, mely a Living Water Essentials csaptelep vezérlőpaneljén van, az Előkezelőn körülbelül 10.000liter  
víz átfolyását követően fog kigyulladni, hogy figyelmeztesse Önt, hogy, szűrőcserére van szükség 
Ha a víznek rossz íze, vagy illata lesz az annak a jele, hogy a csapvízének a minősége alacsony, és időszerűvé vált a szűrő cseréje. 
A citromsavas tisztító patronra van szükség minden 2850 Liter után, hogy megtisztítsa az u7 rendszert. 

 

Az elektróda lemezek tisztítási módja 

A folyamatos, optimális vízionizálás biztosítása érdekében, szükséges megtisztítania az u7 ionizáló berendezést (elektródákat) minden 
2850 Literenként. Ez egy citromsavat tartalmazó tisztító patron használatával kell elvégezni az Előkezelő egységben. 
A citromsav egy gyakori ételadalék, ami nem jelent veszélyt az egészségre. Ez a tisztítási eljáráshoz (1) el kell távolítania vízszűrőt 
az Előkezelő egységből. (2) Helyezze be a tisztító patront és (3) rövid ideig működtesse az u7 készüléket, hogy bejuttassa a 
citromsavat az ionizációs berendezésbe. A citromsav öt (5) órán keresztül az ionizációs berendezésben kell maradnia, hogy biztosítsa a 
tökéletes tisztítást. A tisztítási folyamat befejezését követően, helyezze vissza a vízszűrőt az Előkezelő egységbe, és ezt követően ismét 
készíthet, és fogyaszthat kiváló minőségű ionizált vizet. 

FONTOS: Amikor a szűrő „LIFE‟ lámpa kigyullad, az u7 berendezés működése leáll, amíg a szűrőket ki nem cserélik és a 
szűrő élettartam számlálót le nem nullázzák (lásd a szűrő élettartam visszaállítást lent). Ezért erősen javasolt, hogy 
körülbelül 1000 literrel a szűrő élettartamának vége előtt megrendelje az új szűrő patronokat. 
. 
. 

• Húzza ki az u7 tápkábelét. 
• Zárja el a vízhozzávezetést. 
• Kapcsolja be a Living Water Essentials csaptelepet, hogy kieressze a nyomást. 
• Húzza ki az Előkezelő berendezést a mosogatópult alól. 
• Csavarja ki és vegye ki a második szűrőházat. 

Az Előkezelő egység szűrőcseréjének menete 

• Húzza ki a tápkábelt a csatlakozó aljzatból. 
• Zárja el a víz hozzávezetést. 
• Kapcsolja be a Living Water Essentials csaptelepet, hogy kiengedje a nyomást. 
• Húzza ki az Előkezelő egységet a mosogatópult alól. 
• Csavarja ki és vegye ki a szűrőházat. 

MEGJEGYZÉS: A szűrő ház tele lesz vízzel. Ajánlott, hogy egy lapos tálcát, vagy törölközőt helyezzen a ház alá az 
eltávolítása közben, mellyel felfogja a kicseppenő vizet. 

• Öntse ki a vizet a szűrőházból, és vegye ki a szűrőt a második házból. Tisztítsa meg a ház belsejét, majd helyezze be a 
Tisztító patront. Csavarja vissza szorosan a házat. 

FIGYELEM: A szűrőház túl szorosra húzása szivárgást okozhat. 
MEGJEGYZÉS: A szűrő ház tele lesz vízzel. Ajánlott, hogy egy lapos tálcát, vagy törölközőt helyezzen a ház alá az 
eltávolítása közben, mellyel felfogja a kicseppenő vizet. 

• Öntse ki a vizet a szűrő házból, és vegye ki a régi szűrőt. Helyezze be az új szűrőt. Tisztítsa meg a ház belsejét, mielőtt behelyzné 
az új szűrőt. 

• Kissé kenje be az O-gyűrűket a szűrőházon szilikon zselével. Ne használjon vazelint, mert az károsítja az O-gyűrűket és szivárgást 
fog előidézni vele. 

•  Szorosan csavarja vissza a házat a berendezésre. 

• Kapcsolja vissza a vízellátást és ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás. Dugja vissza a berendezést a villamos hálózatba. 
• Kapcsolja be a Living Water Essentials csaptelepet kis átfolyásra, amíg körülbelül 30 másodperc múlva vízcsepp nem jelenik meg. 

Ez fogja biztosítani az ionizáló berendezés feltöltését tisztító folyadékkal (citromsav). Zárja el a vízáramlást és hagyja nyugalomban a 
készüléket 5 órán keresztül. 

• Az 5 óra elteltével, húzza ki a készüléket, zárja el a vízhozzávezetést és húzza ki az Előkezelő berendezést a mosogatópult alól. 

• Vegye ki a tisztító patront a második szűrő házból, és dobja ki (a patron csak egyszeri felhasználásra készült). 

• Helyezze vissza a szűrőt a házba, vagy helyezzen be egy új szűrőt, ha szükséges. Szorosan csavarja rá a házat a készülékre. 
FIGYELEM: A szűrőház túl szorosra húzása szivárgást okozhat. 

• Folytassa a második szűrő cseréjével. Győződjön meg róla, hogy csere közben a megfelelő sorrendben járt-e el. 
• Indítsa újra az u7 berendezést, a víz hozzávezetés bekapcsolásával és ellenőrizze az összes csatlakozást, hogy nem szivárognak-e. 
Dugja be a készüléket a hálózati csatlakozóba.  

• Kapcsolja be a Living Water Essentials csaptelepet 2 percre, hogy kitisztítsa az új szűrőket. 
• Tegye vissza az Előkezelő egységet vissza a mosogatópult alá. 

FIGYELEM: A szűrőház túl szorosra húzása szivárgást okozhat. 

• Kapcsolja vissza a vízellátást és ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás. Dugja vissza a berendezést a villamos 
hálózatba. 

• Kapcsolja BE a Living Water Essentials csaptelepet. Folyassa a vizet keresztül a vízionizálón 3 percig. Ez fel fogja tölteni az új szűrőt 
vízzel, és kiöblíti a visszamaradt citromsavat az ionizáló berendezésből. 
• Nullázza le a szűrőélettartam számlálót, ha szűrőt cserél. ! VIGYÁZZ: Vigyázzon, hogy ne lyukassza ki, vagy ne tekerje meg a csöveket, 

amikor behelyezi a mosogatópult alá. 
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A szűrőélettartam lenullázása (Living Water Essentials Csaptelep 
Vezérlő Panel) 

Minden alkalommal, amikor új szűrőpatront helyez be az Előkezelő készülékbe, le kell nulláznia a átáramlott folyadék mennyiségének 
számlálóját. 
• Nyomja meg, és tartsa lenyomva 3 másodpercig a „SET‟ gombot, majd engedje el. 
• Nyomja meg a „SET‟ gombot NÉGYSZER – majd tartsa lenyomva. Az aktuális vízmennyiség érték megjelenik a LED kijelzőn. 

• Nyomja meg az „ACID‟ gombot, hogy csökkentse a LED kijelzőn lévő számot nullára (0). 
• Miután elvégezte a számláló beállítást 0-ra, a kijelző 3-szor felvillan, hogy megerősítse a beállítást. 
• Engedje el a „SET‟ gombot. Alacsony víznyomás 

HIBAELHÁRÍTÁS 

Probléma Ok 
A vízvezeték lyukas. 

A szűrő eldugult 
A flexibilis cső meghajlott 
A beömlő szelep nincs teljesen nyitva 

A szűrő élettartama lejárt vagy túl sok  
kén van a vízben. 

Megoldás 
Ellenőrizze, hogy a csövek nem 
csavarodtak-e meg, nem törtek-e meg 

Tegyen be új szűrőt (13. oldal) 
Egyenesítse ki a csövet 

Nyissa meg teljesen a beömlő szelepet 

Tegyen be új szűrőt  (13 oldal) 
vagy használjon kén előszűrőt 

Használjon citromsavas tisztítópatront 
Szűrőcsere szükséges vagy a víz  

Ellenirányú öblítés funkció (Living Water Essentials Csaptelep) 
Kellemetlen szag 

Az u7 berendezés automatikusan öblíti (tisztítja) az elektróda lemezeit, amikor az előre beállított értékű vízmennyiség áthaladt az 
elektrolízis berendezésen. Ez biztosítja azt, hogy a víz ionizáció az optimális szinten marad. Amikor ezt a vízmennyiséget elérte 
a Living Water Essentials csaptelep vezérlő panel figyelmeztetni fogja Önt, hogy elektróda tisztítás van folyamatban. A CLN lámpa 
kigyullad és figyelmezteti Önt, hogy ne igyon a vízből. Ez az öblítés 12 másodpercig fog tartani, és egy liter vizet használ el. 
Miután az öblítés befejeződött, folytathatja az u7 berendezés szokásos használatát. 

A szűrőcsere után a szűrő élettartam 
kijelző továbbra is üres 

Az LCD kijelző nem működik 

A víz klór ízű 

Ideje megtisztítani a rendszert 

túl erős. Igyon kisebb beállítással. 
Még egy előszűrő beszerelése 
válhat szükségessé 
A szűrő élettartam nem lett 
lenullázva 

Vegye fel a kapcsolatot a viszonteladóval 

Nullázza le a szűrő élettartamot (lásd 
13. oldal) 

A pH érték ellenőrzése 

FIGYELEM: 
      - Az ellenőrző készletet tűztől távol tartsa. 
      - Az ellenőrző készlet és/vagy a vizes ellenőrző oldatot ne nyelje le és ne jusson a szembe. 
      - Az ellenőrző készletet gyermekektől távol tartsa. 
      - Ha véletlenül lenyelné, igyon sok lúgos vizet, és azonnal menjen kórházba. 
      - Ha az oldat a szembe jut, öblítse ki a szemét vízzel, és azonnal menjen kórházba. 

• Tegyen 2 cseppet a pH/klór ellenőrző oldatból 1.0 uncia  -1.5 uncia (~0,3 - 0,44dl) vízmintába. 
• Hasonlítsa össze a keletkező színt a pH színskálával. A megegyező színárnyalat a pH szint. 
• A klóros ellenőrzés eredményének sárgának kell lennie csapvíz esetén és színtelennek az ionizált víztől. 

A pH teszt savas eredményt hoz, 
amikor lúgos a beállítás 

A készülék nincs bedugva. 
A villamos csatlakozóaljzatban nincs 
áram 
A készülék rendelkezik energiatakarékos 
üzemmóddal. Ha 20 másodpercig nem 
használja a készüléket, akkor az 
automatikusan lekapcsol. 

Dugja be az áramforrásba. 
Ellenőrizze, az elektromos csatlakozóaljzatot 
vagy hívjon villanyszerelőt 

Kapcsolja be a csaptelepet, és a készülék 
újraindul. 

Vízszivárgás Ellenőrizze az összes gyorscsatlakozós 
szerelvényt, tömlőcsatlakozást és győződjön 
meg róla, hogy a szűrő megfelelően van-e a 
helyén. 

Sérült o-gyűrűk 

A víz a tisztítási ciklust követően túl hamar 
lett ellenőrizve. 

Igazítsa meg a szűrőt, és rögzítse a 
tömlőket és a gyorscsatlakozós 
szerelvényeket a készüléken. 

Ellenőrizze az összes o-gyűrűt és 
cserélje ki őket, ha szükséges. 

Hagyja folyni a vizet 30 másodpercig, 
mielőtt újra ellenőrizné pH értéket. 

MEGJEGYZÉS: Mind a pH, mind a klóros ellenőrzés csak közelítőleges.  Digitális mérőeszköz szükséges 
a pontos mérés elvégzéséhez. 

MEGJEGYZÉS: A pH szintek a bejövő víz TDS szintjétől függenek. Ha beállításra van szükség az optimális vízkészítés 
eléréséhez, lépjen kapcsolatba a viszonteladójával. 
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GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK KORLÁTOLT 5 ÉVES GARANCIA 

Ne csomagolja vissza és ne szállítsa a Living Water Essentials készüléket, mert helyrehozhatatlan károk keletkezhetnek. 
A garanciális szolgáltatások tekintetében a Forgalmazó szolgálhat információval a legközelebbi szerviz centrum címéről.  
 
MIRE VONATKOZIK A GARANCIA - 
Garanciát vállalunk a LivingWater Essentials készülékre (kivéve a szűrőket) az alábbi feltételek szerint meghibásodás esetén a 
kivitelezésben vagy az anyagban, feltéve ha a terméket visszajuttatják a szervizbe az alábbi határidő előtt: 
• Living Water Essentials készülék a vásárlástól számított 5 éven belül. 
 
BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ELŐÍRÁSOK- 
 Az alábbi beszerelési és karbantartási előírások kizárólagos feltételei a garanciának: (i) A Living Water 
Essentials készülék beszerelését az arra kijelölt szerelő végezze; (ii) A Living Water Essentials készülék beszerelése a Használati 
Utasításban leírtak szerint történjen; (iii) minden szűrőt  ki kell cserélni a Használati Utasításban megadott időközönként (a szűrő cseréjét 
szükség szerint igazolni kell) (iv) minden 2850 liter után szükséges a rendszer tisztítása citromsavas tisztítószerrel és (v) a Living Water 
Essentials készülék használata és karbantartása a Használati Utasításban leírtak szerint történjen.  Ezen előírások be nem tartása a 
garancia érvénytelenségét vonja maga után. A Living Water Essentials készülék nem kijelölt szervizben történő javítása és/vagy nem 
eredeti alkatrészek használata szintén a garancia érvénytelenségét vonja maga után.  
 
GARANCIÁLIS SZERVIZ IGÉNYBEVÉTELE - 
Lépjen kapcsolatba a Forgalmazóval és igazolja, hogy a vásárlás a megadott időszakon belül történt.  A készüléket díjtalanul megjavítjuk  
vagy kicseréljük és visszaszállítjuk záros határidőn belül, az előbbi feltételeknek megfelelően, amennyiben a vizsgálat kizár bármilyen 
gyártási vagy anyaghibát. Ha saját meglátásunk szerint nem tudjuk a készüléket számos kísérlet ellenére sem megjavítani, visszatérítjük 
a vételárat vagy gondoskodunk csere egységről, a cég döntése szerint. 
 
MIRE NEM VONATKOZIK A GARANCIA - 
A termék kizárólag otthoni használatra készült, és csak vezetékes vízzel használható. Az átlagos elhasználódás nem minősül gyártási 
vagy anyaghibának.  A garancia nem vonatkozik a szűrőkre, illetve azokra a meghibásodásokra, amelyek baleset, tűz, rongálás, helytelen 
használat, nem megfelelő beszerelés, szivárgás, módosítás, kereskedelmi használat, nem megfelelő szervizelés következtében fordulnak 
elő.  A garancia semmilyen vízkárra nem vonatkozik.  

 
EGYÉB GARANCIÁK ÉS FELTÉTELEK KIZÁRÁSA - 
AZ ITT FELSOROLTAKON KÍVÜL SEMMILYEN MÁS GARANCIÁT NEM VÁLLALUNK. MINDEN MÁS FAJTA GARANCIA, KIFEJEZETT 
VAGY BELEÉRTETT, EZENNEL EGYÉRTELMŰEN KI VAN ZÁRVA, IDEÉRTVE A  FORGALOMKÉPESSÉGET VAGY BIZONYOS 
CÉLOKRA VALÓ ALKALMASSÁGOT.  
A GARANCIA KORLÁTOZÁSA SPECIÁLIS, VÉLETLENSZERŰ VAGY KÉSŐBBI SÉRÜLÉSEK ESETÉN - 
SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET A SPECIÁLIS, VÉLETLENSZERŰ VAGY KÉSŐBBI 
SÉRÜLÉS ESETÉN AMENNYIBEN AZOK BÁRMELY KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT GARANCIA, FELTÉTEL VAGY JÓTÁLLÁS 
MEGSZEGÉSE, VAGY SZERZŐDÉSSZEGÉS, VAGY BÁRMELY JOGI ELŐÍRÁS FIGYELMEN KÍVÜL HAGYÁSA KÖVETKEZTÉBEN 
ÁLL FENN. Ezek a kizárt károk magukba foglalják, a teljesség igénye nélkül a nyereség vagy bevétel elvesztését, a termék használatának 
elvesztését, illetve bármilyen szivárgás vagy víz okozta veszteség.  

 
KIZÁRÓLAG U.S.A. FELHASZNÁLÁS ESETÉN - 
Ez a garancia speciális jogokat biztosít a vevőnek, lehetnek azonban egyéb jogai is, amelyek államonként változhatnak. Egyes államok 
nem engedélyezik a garancia korlátozását, vagy a szerződésszegés orvoslását. Ezekben az államokban az előbb említett korlátozások 
nem vonatkoznak a vevőre.  

 

  
 
 

 

Q: Mi az a fehér por, ami a pohárra vagy a kancsóra ragad? 
A: Lúgképző ásványi anyagok; kalcium, magnézium, nátrium, kálium, vas és mangán. A fehér por 

a lúgos víz forralását követően fog megjelenni. Fogyasztása biztonságos. 

Q: Milyen vizet kell használni? 

A: Csak ivóvíz használható a Living Water Essentials készülékben. 

Q: Kihúzzam a készüléket, ha több mint egy hétig nem használom? 
A: Igen, kérem vegye ki a szűrőt a készülékből, és eressze le a vizet a szűrőből, tárolja tiszta műanyagzacskóban, és húzza ki a  

készüléket. Amikor ismét használni kívánja, tegye vissza a szűrőt és hagyja működni 3 percig mielőtt inna belőle. 

Q: Miért vannak kis buborékok az ionizált vízben? 
A: Mivel a víz levegővel keveredik az ionizációs folyamat során. 

Q: Miért nem biztonságos gyógyszert szedni az ionizált vízzel? 
A: Mert a víz jobban felszívódóbbá teszi a gyógyszert a testben. Egy 50mg-os tabletta olyan hatással van a testre, mintha egy  

100mg-os tablettát vett volna be. 

Q: Ihat egy csecsemő lúgos vizet? 
A: Nem, a csecsemőknek normál szűrt vizet kell inniuk, vagy 7.0 pH értékűt. 

Q: Mire való a savas víz? 
A: A savas víz alkalmas takarításra és bőrtisztításra. Csak külsőleg használható. 

Q: Ki igyon ionizált vizet? 
A: Mindenki, fiatal és öreg, ember és állat. A lúgos hatás bizonyos mértékig hasznos szinte mindenkinek és mindennek és, 
amivel kapcsolatba kerül. 
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