
IONIZATOR PURE PRO JA-103 
 

           

 

  Manual de Utilizare     
 

 

1. Informatii pentru siguranta dvs. 

 

Cititi acest manual inainte de a instala si de a  

folosi produsul! 

 

- verificati impreuna cu medicul dvs de familie ca efectele medicamentelor pe care le luati in 

mod obisnuit nu sunt influentate de apa alcalina. 

- Ionizatorul PURE PRO JA103 este conceput numai pentru folosinta personala. Pot aparea 

defecte serioase in caz ca este folosit gresit. Nu atasati niciodata alte accesorii sau tuburi de 

furtunul metalic al produsului. 

- Nu beti niciodata apa acida produsa de Ionizatorul dvs. 

- Nu folositi niciodata Ionizatorul cu apa calda / fierbinte; pot aparea defecte serioase la filtru 

si la partea electrica. 

- Ionizatorul este realizat numai pentru folosinta cu apa potabila. 

- Urmati sugestiile producatorului pentru folosirea apei in functie de pH ul acesteia. In 

primele zile de consum ale apei alcaline, este posibil sa resimtiti cateva efecte secundare ale 

detoxifierii: dureri de cap, eczeme, diaree, simptome de raceala sau gripa, si/sau greata. 

- Producatorul nu isi asuma nicio pretentie medicala in legatura cu utilizarea acestui produs. 

Intotdeauna, apelati la medicul dvs la cel mai mic semn de boala. Producatorul nu este 

responsabil pentru orice efect advers ce poate rezulta din folosinta normala sau gresita a 

acestui aparat. 

     - Nu desfaceti niciodata capacul produsului. In interiorul produsului nu exista 

componente ce se pot defecta / schimba. Filtrul este accesibil prin usa sepciala din spatele 

aparatului. 

- Mentineti o suprafata curata si uscata in jurul produsului.  Nu lasati niciodata produsul dvs 

sa stea in apa. 

- Anuntati imediat furnizorul dvs in cazul in care produsul nu mai functioneaza, sau nu mai 

functioneaza corect si incetati imediat utilizarea acestuia. 

- Intotdeauna alimentati aparatul dvs dintro priza cu impamantare. 

 

2. Componentele Ionizatorului: 

 

1- Panoul de control 

2 - Furtun din otel inoxidabil 

3 – Robinet (nu este inclusa in pret) 

4 – Adaptor pentru robinet 

5 – Furtun pentru apa acida 

6 – Cablu electric de alimentare 

 



 

 Alte componente incluse: 

 - furtun flexibil 

 - Adaptor Robinet 

 - furtun din otel inoxidabil 

 - suport de perete 

 

 3. INSTALAREA 

 

 A. Instalarea la robinet standard 

1 – Indepartati sita de la robinetul dvs 

2 – Insurubati adaptorul  potrivit pentru robinetul dvs 

3 – Atasati deviatorul de apa la adaptor 

4 – Atasati tubul flexibil de plastic de adaptor pentru alimentarea cu apa a Ionizatorului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 B. Instalarea cu furtun flexibil 

Mai intai, taiati o lungime suficienta de furtun flexibil cat sa ajunga de la “Iesirea de apa 

acida” pana in locul unde doriti sa se scurga aceasta apa. 

Apoi, taiati o lungime suficienta de furtun flexibil cat sa ajunga de la Adaptorul de robinet al 

Ionizatorului pana la intrarea in Ionizator ce se afla in partea din dreapta jos a aparatului. 

Folositi clamele pentru fixare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 C. Instalarea pe perete 

Instalarea Ionizatorului pe perete, utilizand Suportul special din dotarea aparatului 

 

1. Alegeti un loc potrivit pentru instalarea aparatului pe perete, astfel incat sa fie sufficient 

spatiu pentru introducerea aparatului in suport. 

 2. Folositi suportul de perete pentru a stabili locul unde urmeaza sa dati gaurile pentru 

dibluri. 

3. Dati gaurile in locatiile stabilite si introduceti diblurile. 

4. Montati suportul de perete folosind suruburi.  

5. Instalati Boltul de montare in spatele aparatului. Strangeti surubul astfel incat sa ramana 

aprox 5mm intre capul boltului si aparat. 

6.  Agatati aparatul in suport. 

 

EXEMPLU: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 4. Aplicatii si utilizari ale apei ionizate 

 Cum sa producem apa alcalina 

Porniti Ionizatorul dvs si lasati apa sa curga prin aparat pentru 90 de secunde. Apa va avea o 

culoare albastru inchis pentru cateva secunde la prima folosire a aparatului. Aceasta se 

intampla datorita prafului de carbon din filtrul aparatului. Acest praf NU este daunator! Daca 

lumina de la led ul ce indica ciclul de autocuratare clipeste intermitent, permiteti aparatului 

sa isi completeze ciclul de curatare, care dureaza aproximativ 30 de secunde. Magia incepe 

cand membranele separa ionii de hidrogen de cei de hidroxil, creeand astfel apa alcalina si 

apa acida. Aceste doua tipuri de apa se produc intotdeauna simultan in timpul procesului de 

ionizare, rezultand aproximativ 70% apa alcalina ionizata si 30% apa acida. Alegeti nivelul 

de alcalinitate pe care doriti sa il obtineti. Cele mai multe persoane incep sa bea apa alcalina 

pe treapta 1 pentru a evita efectele secundare ale detoxifierii. Apa ionizata alcalina este un 

puternic antioxidant, hidrateaza mult mai bine celulele si ajuta la detoxifierea corpului. 

 Cum sa consumam apa alcalina 

Pentru a obtine cele mai bune rezultate  din consumul apei alcaline, aceasta trebuie 

consumata direct din Ionizatorul dvs pentru ca numai asa veti beneficia de puternicul efect 

antioxidant al apei alcaline ionizate. In apa proaspat obtinuta de la Ionizatorul dvs o sa 

observati mici bule de hidroxil care au puternic efect antioxidant si care dau energie. 

 Aproape imediat ce este produsa, apa alcalina ionizata incepe sa isi piarda din proprietati. 

Primii dispar antioxidantii, care isi mentin proprietatile pentru aproximativ 24 de ore. 

Alcalinitatea (pH ridicat) dispare in cateva zile pana la o saptamana. Proprietatile hidratante 

si de detoxifiere dureaza de la cateva saptamani pana la cateva luni. Chiar daca veti consuma 

apa ionizata produsa cu cateva saptamani in urma, aceast apa tot va fi mult superioara apelor 

obisnuite. Va recomandam sa consumati un pahar de apa ionizata dimineata dupa ce va 

treziti pentru a rehidrata si stimula organismul. Este recomandat sa consumati intre 0,5 – 1 l 

de apa ionizata alcalina in prima ora dupa trezire. Este recomandat ca Apa ionizata alcalina 

sa fie consumata pe tot parcursul zilei, mai putin cu 30 de minute inainte si dupa masa, 

precum si in timpul mesei. 

  

 Utilizarea Apei ionizate acide 

Apa ionizata acida se va folosi numai pentru uz extern, pentru vindecarea taieturilor, 

basicilor, crustelor, eczemelor de pe piele, ulcerelor diabetice, muscaturilor de tantari, albine, 

pentru intretinerea parului si pielii, pentru vindecarea mainilor crapate si uscate, pruritului, 

acneei sau ciupercii pielii. Indeparteaza eficient tartrul de pe dinti si se poate face gargara cu 

aceasta apa atunci cand aveti dureri in gat sau afte bucale. 

Folositi aceasta apa la spalatul legumelor, fructelor, a carnii si a pestelui pentru a distruge 

eventualele bacterii. Apa acida ajuta plantele sa creasca si ajuta florile taiate sa isi mentina 

prospetimea un timp aproape dublu fata de cele tinute in apa obisnuita. 

 

 5. Ciclul zilnic de curatare 

La fiecare 50 de litri de apa ce curg prin Ionizatorul dvs, acesta va avea nevoie de un ciclu de 

curatare. 

Aceasta cantitate poate fi modificata in functie de calitatea apei de la intrare, dupa cum 

urmeaza: 

1. apasati si tineti apasat butonul “purified Water Selection” pentru 5 secunde si in partea 

dreapa-sus a aparatului va apare volumul de apa ce a curs prin aparat pana la acel moment: 

50 litri.  



2. intervalul intre care se poate seta aceasta cantitate este intre 30 litri si 90 litri si il setati 

apasand butonul de “replacement” (plus sau minus). 

3. Dupa ce ati ajuns la valoarea dorita, apasati butonul „cleaning” si valoarea este setata. 

 

Cand butonul de curatare intensa este aprins, va rugam sa porniti apa, apasati butonul de start 

si aparatul va incepe ciclul de curatare. In timpul curatarii, butonul de curatare va lumina 

intermitent si se aude muzica. Dupa ce se finalizeaza ciclul de curatare, lumina intermitenta 

se stinge, muzica se opreste si se selecteaza automat butonul de “Everyday drinking”. 

 

 

 6. Inlocuirea filtrului 

Cand se aprinde butonul de inlocuire filtru, acesta trebuie inlocuit imediat pentru a asigura o 

apa alcalina de calitate. Dupa inlocuirea filtrului tineti apasat butonul de inlocuire filtru 

pentru 3 secunde. Veti auzi un semnal sonor si cand butonul se va stinge, eliberati butonul. 

In acest moment, cronometrul este resetat si va incepe sa contorizeze volumul de apa ce va 

curge prin noul filtru. 

 

Pentru inlocuirea filtrului, opriti apa si aparatul, scoateti aparatul din priza. Daca este cazul, 

scoateti aparatul din suportul de perete. 

1. Deschideti capacul compartimentului pentru filtru. 

2. Rotiti filtrul in sens contrar acelor de ceasornic, apoi trageti in sus. 

 * atentie: tineti Ionizatorul in pozitie verticala, pentru a preveni ca apa sa intre in 

partea electronica a aparatului. 

3. Introduceti un nou filtru. Rotiti filtrul in sensul acelor de ceasornic. 

4. Este recomandat sa porniti un ciclu extins de curatare pentru a fi siguri ca nu exista 

scurgeri. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Functiile Panoului frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apa Alcalina – Generarea Apei Alcaline: Deschideti robinetul si apa va incepe sa curga prin 

aparatul dvs. In timpul procesului de ionizare, aparatul de lumineaza, se aud 3 semnale 

sonore si sageata indica inspre Apa Alcalina. Apasati butonul pentru nivelul de pH dorit. Cu 

fiecare apasare, nivelul pH ului variaza. Culoarea indigo arata ca nivelul pH ului a ajuns la 

valoarea maxima, Culoarea albastra indica un nivel de alcalinitate potrivit consumului zilnic. 

 

Apa Purificata – Generarea Apei Purificate: Deschideti robinetul si apa va incepe sa curga 

prin aparatul dvs. Sageata indica inspre butonul de apa purificata, se aud 3 semnale sonore si 

Butoane de selectie Apa Alcalina – 

Selecteaza nivelul de alcalinitate dorit   
 

Inlocuire Filtru – 

Indicatorul duratei de 

viata a filtrului. Cand 

se aprinde acest 

buton, Ionizatorul 

anunta ca Filtrul 

trebuie inlocuit.  
 

Apa Purificata  – 

Selecteaza nivelul de pH 7 – 

neutru. 
 

Butoane de selectie Apa Acida – 

Selecteaza nivelul de aciditate dorit   
 

Butoane Curatare  – Cand se aprinde acest 

buton, Aparatul Dvs incepe ciclul de curatare 

interna. La fiecare 60 litri de apa trecuti prin 

aparat, acesta va initia acest ciclu de curatare. 
 



aparatul se lumineaza in cuoarea verde. Dup ace apa este orpita pentru mai mult de 1 minut, 

lumina verde se opreste si butonul de Apa Purificata este activat. 

 

Apa Acida – Generarea Apei Acide: Deschideti robinetul si apa va incepe sa curga prin 

aparatul dvs. Sunetul porneste si ramane present tot timpul cat se foloseste aparatul pentru 

apa acida si lumina rosie se aprinde. Sageata indica inspre butonul de Apa Acida. Apasati 

butonul pentru nivelul de pH dorit. Cu fiecare apasare, nivelul pH ului variaza.  

 

 

 8. Depanare 

Intrebari si raspunsuri frecvente: 

Q1: Ce este substanta alba ce apare in apa? 

R1: Mineralele alkaline: Calciu, Mgneziu, Potasiu, Sodiu, Mangan si Fier. Mineralele se vor 

depune cand apa alcalina este fierta sau la baza paharului in care se bea apa. Aceste minerale 

nu sunt daunatoare! Se poate folosi otet alb pentru a indeparta aceste depuneri de minerale. 

 

Q2: Ce sursa de apa pot folosi pentru ionizatorul meu? 

R2: Se poate folosi apa normal de la robinet, de la reteaua publica, apa potabila. Apa trebuie 

sa contina minerale alkaline, cum ar fi Calciul, Magneziu, Potasiu, etc. Nu folositi apa 

purificata prin osmoza inversa, apa dedurizata sau distilata! 

 

Q3: Trebuie sa scot din priza ionizatorul daca nu il folosesc pentru o saptamana sau 

mai mult? 

R3: Da. Decuplati de la alimentarea cu energie electrica si scoateti filtrul! Pastrati filtrul intr-

o punga de plastic curata in frigider. (NU in congelator) Cand doriti sa reporniti ionizatorul, 

puneti filtrul si lasati sa treaca prin aparat apa acida timp de un minut. 

 

Q4: De ce nu este apa limpede? 

R4:  Apa contine mici bule ce sunt formate in urma procesului de ionizare. Cu cat este mai 

opaca apa, cu atat pH ul si ORP ul este mai mare. 

Q5: De ce nu pot administra medicamente cu apa alcalina? 

R5: Apa alcalina poate face ca unele medicamente sa se absoarba prea repede in organism. 

Pentru a nu influenta in niciun fel metabolizarea medicamentelor, folositi apa cu pH neutru 

pentru administrare. 

 

Q6: Pot sa bea si bebelusii apa alcalina? 

R6: Folositi apa cu pH neutru (apa filtrata)  pentru bebelusi mai mici de 3 luni pentru 

prepararea laptelui. Pentru bebelusi mai mari de 3 luni, puteti incepe sa folositi apa usor 

alcalina. Pe masura ce copilul creste si consuma alimente si bauturi procesate, fast food etc, 

toate acestea crescand nivelul de aciditate in organism, puteti incepe sa cresteti alcalinitatea 

apei pe care o bea copilul dvs. 

 

Q7: Ce face apa acida? 

R7: Apa acida este folosita pentru a omori germenii, pentru curatare, sterilizare si vindecare. 

Apa cu un pH de 4-6 omoara bacteriile. Apa acida este buna si pentru plante si pentru a 

curate pielea pentru ca pH ul pielii este usor acid. Nu consumati niciodata apa acida! Este 

numai pentru uz extern. 



Q8: Cata apa alcalina trebuie sa consum zilnic? 

R8: Recomandam 0,033 l apa per 1kg corp zilnic. Cresteti pana la aceasta cantitate gradual si 

daca se poate incercati sa o depasiti pentru a beneficia din plin de proprietatile apei alkaline. 

  

 9. Garantie limitata 

A. Ce este acoperit de garantie 

 Garantam ca Ionizatorul dvs nu are niciun defect care sa rezulte din materialele 

folosite sau de modul de asamblare pe toata durata perioadei de garantie. Daca se intampla ca 

un aparat sa se defecteze in timpul acestei perioade, ionizatorul va fi reparat prin inlocuirea 

partii defecte. 

 

B. Termenii aplicarii garantiei 

  Garantia este de 1 an pentru toate cmponentele aparatului, si se limiteaza la dectele 

materialelor si la cele de productie, numai pentru us casnic. Se ofera garantie extinsa la 

cerere. Reparatiile sau inlocuirea unor component se vor realiza la dealerul dvs. Clientul este 

obligat sa contacteze dealerul local si sa solicite un Numar de Autorizare (Return 

Authorisation Number) inainte ca aparatul sa fie acceptat pentru reparatii pe durata perioadei 

de garantie. Costurile cu livrarea client / dealer si retur cad in sarcina clientului. 

C. Exceptii de la garantie 

 1. Orice produs a cerei serie a fost distrusa / modificata. 

 2. Defecte rezultate din: 

 - accident, utilizare necorespunzatoare, neglijenta, foc, apa, fulger ori alt fenomen 

natural, modificari neautorizate ale produsului, utilizarea fara a urma instructiunile de 

folosire. 

 - reparatii sau incercari de reparatii proprii sau de catre orice alta persoana 

neautorizata 

 - defecte ale produsului aparute in timpul transportului, dup ace produsul a ajuns la 

client 

 - Instalarea produsului 

 - cauze externe cum ar fi fluctuatiile de current 

 - utilizarea unor componente ce nu indeplinesc specificatiile noastre 

 - uzura normala 

  - orice alta cauza care nu are legatura cu un defect de produs 

 - curatarea interna sau externa a ionizatorului. 

 

10. Specificatii tehnice: 

 

Camera de Electroliza Electrozi din titan acoperiti cu platina 

Tensiune AC 220 V 

Consum Max 200 W 

Cablu electric 1,6 m cu impamantare 

Siguranta 10A 

Dimensiuni 315 x 275 x 140 mm 

Capacitate filtru 12.000 litri 

Temperatura apei 4 – 39
o 
C 

Presiune apa 1 - 6 bar 

 


