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1.   INFORMACJE OGÓLNE 
1.1. Terminologia: 

1.1.1. Jonizator AQUATOR – urz�dzenie domowe, w którym za pomoc� elektrolizy wody, wytwarzana 

jest woda zjonizowana lub woda srebrna. 

1.1.2. Woda zjonizowana – woda kwasowa i alkaliczna, uzyskiwana jednocze�nie w oddzielnych 

naczyniach jonizatora wody. 

1.1.3. Woda alkaliczna – posiada słaby ujemny ładunek elektryczny i wła�ciwo�ci alkaliczne. Zwana 

tak�e wod� „�yw�". Czysta woda przydatna do picia. 

1.1.4. Woda kwasowa – posiada słaby dodatni ładunek elektryczny i wła�ciwo�ci kwasowe. Tak�e 

zwana wod� „martw�". 

1.1.5. Membrana półprzepuszczalna – dzieli naczynie na dwie cz��ci, przepuszcza jony, ale nie 

pozwala wodzie alkalicznej miesza� si� z wod� kwasow�. 
1.1.6. Woda srebrna – woda z jonami srebra, których st��enie jest mierzone w miligramach na litr 

(mg/l). 

Urz�dzenie spełnia wymogi bezpiecze�stwa oraz bezpiecze�stwa elektrycznego. 
 

 

2. DANE TECHNICZNE 

Produkowane s� urz�dzenia w dwóch modyfikacjach z czasomierzem: mod. Silver - do wytwarzania 

wody zjonizowanej i wody srebrnej; mod. Classic - do wytwarzania wody zjonizowanej. Dane techniczne s� 

przedstawione w poni�szej tabeli. 

Tabela 1 
Warto�� parametru  

Nazwa parametru 
       SILVER      CLASSIC  

Pojemno�� naczynia, l 

Napi�cie zasilania, V~ 

Cz�stotliwo�� pr�du, Hz 

Bezpieczniki, VP A 

�redni czas elektrolizy przy wytwarzaniu: 

-          wody zjonizowanej, min 

-          wody srebrnej, s 

Masa elektrody srebrnej (próba 999,9), g 

Zu�ycie energii przy wytwarzaniu: 

-          wody zjonizowanej, W 

-          wody srebrnej, W 

Waga urz�dzenia nie przekracza, kg 

Warunki u�ytkowania: 

-         temperatura powietrza 

-         wilgotno�� wzgl�dna 

-         temperatura wody 

-         stopie� ochrony przed wod� 

-         podwójna i wzmocniona izolacja 

-         pr�d stały  

-         nie wyrzuca� razem z odpadami bytowymi 

3,0 

220-230 

50 

5 

 

25 

2 

9,7+/-0,1 

 

170 

6 

1,8 

 

Od 5 do 40
o
C 

Do 80% przy 25
o
C 

Od 10 do 25
o
C  

IPX 1 

        

       
   

3,0 

220-230 

50 

5 

 

25 

- 

- 

 

170 

- 

1,8 

 

Od 5 do 40
o
C 

Do 80% przy 25
o
C 

Od 10 do 25
o
C  

IPX 1 

        

              
 

 

UWAGA. U�ywanie jonizatora wody niezgodne z instrukcj� obsługi mo�e by� niebezpieczne. 



 
3. W SKŁAD ZESTAWU WCHODZ� 

Tabela 2 
Modyfikacja Nazwa elementu 

SILVER  CLASSIC  
Jonizator AQUATOR 

Naczynie wyjmowane 

Opis techniczny i instrukcja obsługi 

Uchwyt z okr�gł� elektrod� srebrn� 

Opakowanie                      

1 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

- 

1 

 

 
4. BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA URZ�DZENIA 

4.1. Urz�dzenie składa si� z naczynia dolnego (1), naczy� wyjmowanych (3;4), pokrywy (9) i konsoli (13). 

(Patrz Rys.) 

4.2. Naczynie dolne (1) – to pojemnik, w którym zachodzi elektroliza. Pojemnik posiada uchwyt (2) 

umieszczony na jego boku. W naczyniu (1) s� osadzone okr�głe naczynia wyjmowane (3;4), 

pomi�dzy którymi umieszcza si� membran� półprzepuszczaln�.  Na wewn�trznej stronie naczynia (1) 

s� dwa oznakowania: dolne (5) pokazuje minimalny, a górne (6) – maksymalny poziom wody.  

4.3. Pokrywa (9) jest zamkni�ta ze �rodka. W pokrywie umieszczono płaskie elektrody (7;8) i okr�głe 

gniazdo (11, mod. Silver). Elektrody płaskie s� przeznaczone do produkcji wody aktywowanej (mod. 

Silver i Classic), a okr�głe gniazdko do podł�czenia elektrody srebrnej (mod. Silver).  W r�czce 

pokrywy (9) wmontowano przewód (10) przeznaczony do podł�czenia jonizatora do konsoli (13). 

4.4. W konsoli (13) s� wmontowane wska�niki czasu i trybu pracy (14), wska�nik �wietlny (15), przyciski 

do regulowania czasu pracy (16) i przewód z wtyczk� (17). 

4.5. Membrana półprzepuszczalna umieszczana jest 

mi�dzy dwoma naczyniami wyjmowanymi (3;4). 

Kapanie wody, z naczy� wyjmowanych, na 
jako	� wody nie ma wpływu.  

4.6. Podczas elektrolizy wody w naczyniu obok czarnej 

elektrody (8) jest wytwarzana woda kwasowa, obok 

jasnej (7) – woda alkaliczna.   

4.7. Podczas produkcji wody srebrnej (Mod. Silver), 

naczynia wyjmowane (3; 4) nie s� u�ywane 

(powinny by� wyj�te). 

4.8. Układ sterowania urz�dzenia nie pozwala na 
jednoczesne wł�czenie obu trybów pracy 
urz�dzenia: wytwarzania wody aktywowanej i 
wody srebrnej.  

 

1. Naczynie dolne 

2. Uchwyt naczynia dolnego 

3.4.  Naczynia wyjmowane z membran� 
półprzepuszczaln� 

5. Oznakowanie minimalnego poziomu wody 

6. Oznakowanie maksymalnego poziomu wody 

7.8.Elektrody płaskie do produkcji wody aktywowanej 

9.  Pokrywa 

10.Przewód do podł�czenia pokrywy  

11.Gniazdko do podł�czenia elektrody srebrnej 

     (mod. Silver) 

12.Elektroda srebrna z uchwytem. 

     (Mod. Silver) 

13.Konsola 

14. Wska�niki czasu i trybu pracy 

15.Wska�nik �wietlny 

16.Przyciski ustawiania czasu 

17.Przewód z wtyczk� 



5. WŁA�CIWO�CI WODY JONIZOWANEJ 

 
5.1. Wła�ciwo�ci wody zjonizowanej charakteryzuj� dwa parametry: ORP- potencjał oksydacyjno 

redukcyjny i pH - wska�nik charakteryzuj�cy st��enie jonów wodorowych. 

ORP charakteryzuje si� ładunkiem dodatnim lub ujemnym (mV), który uzyskuje woda zjonizowana 

(WA -, WK +). 

Warto�ci skali pH zawarte s� w przedziale od 0 do 14 jednostek. Woda pitna neutralna ma pH ok. 7,0. 

PH wody alkalicznej sporz�dzonej przy pomocy jonizatora mo�e wynosi� od 8,0 do 11,0 (im wy�sza 

liczba, tym bardziej alkaliczna jest woda), a wody kwasowej - od 6 do 2,4 (im mniejsza jest liczba, 

tym woda jest bardziej kwa�na). 

5.2. Woda alkaliczna (WA) - to mi
kka, bezwonna woda o smaku deszczówki. Jest to naturalny 

stymulator.  

5.3. Woda kwasowa (WK) - to woda o smaku kwa	nym, z typowym zapachem kwasu i ze słabym 

zapachem chloru. Jest naturalnym 	rodkiem bakteriobójczy.  

5.4. Woda zjonizowana powinna by� przechowywana w szczelnie zamkni�tych pojemnikach, chroni�cych 

przed bezpo�rednim działaniem promieni słonecznych. Nie zaleca si� przechowywania jej w lodówce. 

Woda alkaliczna utrzymuje swoje wła�ciwo�ci do 3 dni, woda kwasowa - do 7 dni. 

5.5. Tabela 3 przedstawia warto�ci pH i ORP w zale�no�ci od czasu pracy urz�dzenia. Podane warto�ci pH 

i ORP uzyskano badaj�c wod� poprzez producenta. W przypadku innego składu wody, warto�ci te 

mog� nieznacznie ró�ni� si�. Niedu�e ró�nice warto�ci pH (+/- 0,2-0,3) oraz ORP �adnego 

praktycznego znaczenia nie maj�. 

Tabela 3a, gdy w naczyniu wyjmowanym jest ciemna elektroda 

Woda alkaliczna Woda kwasowa Czas pracy urz�dzenia 

( w minutach) 
pH ORP (naczynie 

wyjmowane) 

pH ORP (naczynie 

wyjmowane) 

5 8,5 -190 mV 6,1 +924 mV 

10 8,9 -634 mV 4,9 +1127 mV 

15 9,2 -699 mV 3,6 +1159 mV 

20 10,3 -704 mV 3 +1165 mV 

25 10,9 -706 mV 2,8 +1168 mV 

Tabela 3b, gdy w naczyniu wyjmowanym jest 	wiatła elektroda 
Woda alkaliczna Woda kwasowa Czas pracy urz�dzenia 

( w minutach) 
pH ORP (naczynie 

wyjmowane) 

pH ORP (naczynie 

wyjmowane) 

5 10,99 -830 mV 6,82 +681 

10 11,85 -881 mV 6,67 +709 

15 11,98 -890 mV 6,47 +785 

20 12,02 -893 mV 6,37 +810 

25  -898 mV  +813 

  
  
  
  



 6. WŁA�CIWO�CI WODY SREBRNEJ 

6.1. Woda srebrna zabija mikroorganizmy i bakterie. Małe dawki srebra (0,01 mg/l) maj� pozytywny wpływ na 

organizm. 

6.2. Oddziaływanie wody srebrnej zale�y od st��enia jonów srebra - im st��enie wy�sze, tym mocniejsze i 

szybsze oddziaływanie. 

6.3. Wła�ciwo�ci bakteriobójcze woda srebrna utrzymuje w ci�gu kilku miesi�cy. 

6.4. Do wytwarzania wody srebrnej najlepiej wykorzystywa� wod� pitn�. Zaleca si� stosowanie filtrowanej 

wody �ródlanej lub na kilka godzin zostawionej wody z wodoci�gu. W przypadku u�ycia wody jonizowanej 

alkalicznej otrzymamy wod� alkaliczn�-srebrn�. 

6.5. Woda srebrna słabej koncentracji - to przejrzysta woda bez smaku i zapachu. Najlepiej j� przechowywa� w 

ciemnych pojemnikach. Podczas gotowania wody srebrnej, pojawia si� osad srebra i woda traci swoje 

wła�ciwo�ci. 

6.6. Je�eli stale pijemy wod� srebrn�, st��enie nie powinno przekracza� 0, 01 mg/l (ONZ 48-1994). St��enie 

takie uzyskiwane jest po wł�czeniu urz�dzenia na 2 sekundy (patrz Tabele 4). 

6.7. Je�eli potrzebujemy st��enia wi�kszego ni� wskazane w tabeli 4 (podczas wytwarzania wody srebrnej), po 

uko�czeniu pracy nastawiamy dodatkowy czas. 

Tabela 4 
Czas pracy urz�dzenia 

 

Koncentracja wody srebrnej, 

 mg/l 

2 sek. 

5 sek. 

10 sek. 

30 sek. 

60 sek. 

5 min. 

10 min. 

15 min. 

30 min. 

60 min. 

0,010 

0,033 

0,075 

0,158 

0,251 

0,920 

1,750 

2,750 

4,710 

9,420 

 

 
7. WYTWARZANIE WODY JONIZOWANEJ (MODYFIKACJE SILVER I CLASSIC) 

 
7.1. Zdejmij pokryw� urz�dzenia (9). 

7.2. Sprawd� czy naczynia wyjmowane s� wstawione (3;4) do naczynia dolnego (1) , i czy mi�dzy nimi 

zainstalowana jest membrana półprzepuszczalna. 

7.3. Nalej zimnej wody z kranu: na pocz�tku do naczy� wyjmowanych (3;4), potem do naczynia dolnego 

(1) do poziomu dolnego oznakowania (5).  
7.4. Umie�� pokryw� (9) na dolnym naczyniu (1) tak, aby czarna elektroda (8) znalazła si� w 

wyjmowanych naczyniach (3;4). 

7.5. Podł�cz pokryw� (9) przewodem (10) do konsoli (13). 

7.6. Wł�cz przewód z wtyczk� (17) do gniazdka. Na konsoli (13) zapala si� zielony wska�nik (15), a na 

indykatorze czasu (14) pojawia si� napis „Patikra“. Je�eli urz�dzenie jest sprawne ten napis zamienia 

si� na „Jonizuotas vanduo“. 

7.7. Czas pracy urz�dzenia nastawiamy według 3 tabeli. Naciskaj�c przycisk (16) oznaczony strzałk� �, 
ustaw potrzebny czas elektrolizy. Chc�c zmniejszy� czas naci�nij przycisk (16), oznaczony strzałk� 	. 
Uwaga czas pracy urz�dzenia ustawia si
 w minutach. Podczas wytwarzania wody zjonizowanej 
ZABRONIONE jest ponowne wł�czenie jonizatora z ju� zjonizowan� wod�. 

7.8. Naci�nij przycisk (16) START. Zapali si� czerwony wska�nik (15). Urz�dzenie rozpocznie prac�. Po 

upłyni�ciu okre�lonego czasu urz�dzenie wył�czy si
 automatycznie i wł�czy si
 sygnał d�wi
kowy. 

Chc�c urz�dzenie wył�czy� wcze�niej wci�nij przycisk STOP. 



7.9. Wyci�gnij przewód z wtyczk� (17) z gniazdka i zdejmij pokryw� (9), wylej wod� kwasow� z naczy� 
wyjmowanych (3;4), a nast�pnie przelej wod� alkaliczn� do szczelnie zamykaj�cych si� naczy�. 

7.10. 
wie�o wytworzona woda alkaliczna jest m�tna i czasami si� pieni. Po przelaniu do naczynia, osad 

opada na dół i znika piana, woda staje si� jasn� i odpowiedni� do u�ywania (zawarto�� osadu 

pokazuje poziom zanieczyszczenia wody, osad nie nadaje si� do u�ycia). 

7.11. 
wie�o wytworzona woda kwasowa ma kwa�ny smak oraz zapach kwasu i słaby zapach chloru. 

7.12. W czasie pracy urz�dzenia woda mo�e nagrza� si� do 40 stopni C
o
. 

7.13. Po uko�czeniu pracy umyj naczynia wyjmowane (3;4) i naczynie dolne (1) wod�. ZABRONIONE 
jest mycie wod� pokrywy (9) i konsoli (13)! 

7.14. Elektrod� jasn� przetrzyj mi�kk� szmatk�, zwil�on� octem spo�ywczym. ZABRONIONE jest 
czyszczenie elektrody ciemnej.  

7.15. Wysusz naczynie dolne (1), pokryw� (9) i nie wyjmuj�c membrany półprzepuszczalnej, naczynia 

wyjmowane (3;4). Po wysuszeniu złó� urz�dzenie i przechowuj w suchym miejscu. 

Uwagi: 
1. Wody jonizowanej wytworzonej nowym urz�dzeniem po raz pierwszy nie nale�y u�ywa� do picia. 

Identycznie nale�y post�powa� po zmianie membrany półprzepuszczalnej. 

2. Po wyj�ciu z naczynia (1) naczy� wyjmowanych (3; 4) przez membran� półprzepuszczaln� mo�e 

lekko przecieka� woda. Na jako�� wody zjonizowanej to nie ma wpływu. 

3. W przypadku uszkodzenia zewn
trznej warstwy ciemnej elektrody, elektrod
 trzeba 
wymieni�.  

 

8. WYTWARZANIE WODY SREBRNEJ (Mod. SILVER) 
 
8.1. Zdejmij pokryw� (9). 

8.2. Na gniazdo (11) znajduj�ce si� w pokrywie (9) nałó� uchwyt z okr�gł� elektrod� srebrn� (12).  

8.3. Wyjmij naczynia wyjmowane (3;4). Nie s� potrzebne do wytwarzania wody srebrnej. 

8.4. Nalej wody do naczynia dolnego(1) do dolnego oznakowania(5). 

8.5. Nałó� pokryw� (9) na dolne naczynie (1).  

8.6. Wł�cz przewód z wtyczk� (17) do gniazdka. Na konsoli (13) zapali si� wska�nik zielonego koloru 

(15), a na indykatorze czasu (14) wy�wietli si� słowo „Patikra“. Je�eli urz�dzenie jest w porz�dku, ten 

napis zamieni si� na „Sidabringas vanduo“. 

8.7. Według 4 tabeli wybierz czas pracy urz�dzenia. Wciskaj�c przycisk (16) oznaczony strzałk� �, ustaw 

potrzebny czas elektrolizy. Chc�c zmniejszy� czas pracy urz�dzenia wci�nij przycisk (16), oznaczony 

	. Czas pracy urz�dzenia do 1 minuty jest ustawiany w sekundach, a od 2 min – w minutach. Uwaga! 
Je�eli jest potrzebny dłu�szy czas jonizacji wody srebrnej, ni� pozwala zegar konsoli, urz�dzenie 
musimy wł�czy� kolejny raz (mo�na to robi� kilka razy). ZABRONIONE jest kilkakrotne 
wł�czanie jonizatora podczas produkcji wody jonizowanej alkalicznej i kwasowej.    

8.8. Wci�nij przycisk (16) START.  Zapala sie czerwony wska�nik (15). Urz�dzenie rozpoczyna prac�. Po 

ustalonym czasie urz�dzenie wył�czy si
 automatycznie, wł�czy si
 sygnał d�wi
kowy. Chc�c 

urz�dzenie wył�czy� wcze�niej wci�nij przycisk STOP. 

8.9. Wyci�gnij przewód z wtyczk� (17) z gniazdka, zdejmij pokryw� (9), wylej wod� srebrn� do 

nieprzezroczystego naczynia. 

8.10. Elektrod� srebrn� (12) i jasn� elektrod� (7) ostro�nie oczy�� mi�kk� szmatk�. Mocno zanieczyszczone 

elektrody oczy�� szmatk� zwil�on� octem spo�ywczym. POD �ADNYM POZOREM NIE CZY� 
CIEMNEJ ELEKTRODY. Ciemny osad na elektrodzie srebrnej, na jako�� wody srebrnej nie ma 

wpływu.  

8.11. Umyj naczynie (1) wod�. ZABRONIONE JEST MYCIE POKRYWY (9) I KONSOLI (13)! 
8.12. Pokryw� (9) wysusz. Wysuszone urz�dzenie złó� i przechowuj w suchym miejscu.. 

8.13. Produkuj�c wod� srebrn� przez dłu�szy czas na dnie naczynia (1) pojawiaj� si� czarne plamy To jest 

wpływ osadu srebra. Te plamy nie maj� �adnego wpływu, na jako�� wody jonizowanej i srebrnej, a 

tak�e na dalsz� eksploatacj� urz�dzenia.  

 

9. BADANIA WODY 
Litewskie krajowe laboratorium zdrowia publicznego 

  
1. Mikrobiologiczne badania wody kwasowej 

Nazwa próbki  Szukane mikroorganizmy        Wyniki bada� 
Pałeczki jelitowe (E coli), ilo�� w 100ml    280+150 Woda kontrolna 

Enterokoki jelitowe, ilo�� w 100 ml 430+13 

Woda kwasowa          Pałeczki jelitowe (E coli), ilo�� w 100ml    0 



 Enterokoki jelitowe, ilo�� w 100 ml 0 

Uwaga: woda kwa�na została wytworzona jonizatorem wody PTV-KL, po 10 min. 

                                              

2. Mikrobiologiczne badania wody srebrnej. 
Nazwa próbki  Szukane mikroorganizmy        Wyniki bada� 

Pałeczki jelitowe (E coli), ilo�� w 100ml    33+16 Woda kontrolna 

Enterokoki jelitowe, ilo�� w 100 ml 46+14 

Pałeczki jelitowe (E coli), ilo�� w 100ml    0 Woda Srebrna 

Enterokoki jelitowe, ilo�� w 100 ml 0 

Uwaga: woda srebrna została wytworzona jonizatorem wody PTV-KL, po 3 min. 

  

3. Mikrobiologiczne badania wody srebrnej-alkalicznej. 
Nazwa próbki  Szukane mikroorganizmy        Wyniki bada� 

Pałeczki jelitowe (E coli), ilo�� w 100ml    33+16 Woda kontrolna 

Enterokoki jelitowe, ilo�� w 100 ml 46+14 

Pałeczki jelitowe (E coli), ilo�� w 100ml    0 Woda srebrna-

alkaliczna Enterokoki jelitowe, ilo�� w 100 ml 0 

Uwaga: woda srebrna alkaliczna została wytworzona jonizatorem PTV-KL, po 20 sekundach. 

  

4. Chemiczne badania wody alkalicznej. 
Tabela “A“ 

Badana 

substancja 

Jedn. 

Pom. 

Poziom 

zanieczyszczenia 

N>3 

Wyniki po 10 

min. 

Wyniki po 30 

min 
Dozwolone: 

1.Azotany ml/l 150,0 98,68 46,25 50,0 

2.Azotyny ml/l 1,5 1,24 0,675 0,5 

3.Ołów ml/l 75,0 42,7 8,77 25 
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WNIOSKI: 
Tabela „A“ – wyniki, kiedy stopie� zanieczyszczenia wody przewy�sza normy higieniczne 3 razy. Najlepsze 

wyniki osi�gni�to, gdy wod� jonizowano 30 minut. Ilo�� azotanów zmniejszyła si� 3 razy, azotynów 2 razy, 

ołowiu 8 razy. 

  

Kopie protokołów bada� s� umieszczone na stronie internetowej producenta www.burbuliukas.lt 
                         

 

10. WYMAGANIA BEZPIECZE�STWA 
9.1. Urz�dzenie mo�e by� podł�czone do sieci elektrycznej tylko po nalaniu wody do naczynia dolnego (1) 

i naczy� wyjmowanych (3;4) oraz nało�eniu pokrywy (9). 

9.2. ZABRONIONE: 
9.2.1. Zdejmowa� pokryw� (9) z naczynia dolnego (1), gdy urz�dzenie jest wł�czone do gniazdka 

zasilania. 
9.2.2. Trzyma� pracuj�ce urz�dzenie blisko otwartego ognia i urz�dze� powoduj�cych iskry. 

9.2.3. Wł�cza� urz�dzenie na czas dłu�szy ni� wskazane w instrukcji. 

9.2.4. Demontowa� urz�dzenie! 
9.2.5. My� wod� pokryw� (9) i konsol� (13). 

URZ�DZENIE TRZEBA TRZYMA W NIEDOST�PNYM DLA DZIECI MIEJSCU, I NIE 
ZOSTAWIA PODCZAS PRACY BEZ NADZORU.  
 

11. MO�LIWE PROBLEMY I SPOSOBY ICH ROZWI�ZANIA 
 

Nr. Objawy Przyczyny Rozwi�zanie 

1. 

Urz�dzenie nie wł�cza si�, 
wska�niki nie �wiec�, nie zachodzi 

elektroliza.  

Nie ma napi�cia zasilania Sprawdzi� czy jest napi�cie w 

sieci 

2. 

Jonizacja zachodzi słabo, 

otrzymujemy wod� o mniejszym 

st��eniu. 

1. Zanieczyszczona membrana 

półprzepuszczalna. 

2. Zanieczyszczona elektroda 

jasna. 

1. Zamieni� przesłon� 
2. Oczy�ci� elektrod� octem 

od�ywczym 

3. 

Czasomierz nie pracuje, nie udaje 

si� ustawi� odpowiedniego czasu 

pracy. 

Zepsuty czasomierz Zwróci� si� do firmy 

producenta, albo do 

dystrybutora. 
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