
Kullanım Kılavuzu

Lydia Turbo
ALKALİ SU İYONİZERİ

■  Lydia Turbo Alkali Su İyonizerinizi kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu     

     dikkatli bir şekilde okuduğunuzdan emin olunuz.

■  Bu kılavuzu, daha sonra da başvurmak üzere kolay ulaşılacak bir yerde tutunuz.

■  Bu ürün yalnızca evde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

■ Doğru kullanım için, ''Güvenlik Uyarılarını'' okuduğunuzdan emin olun.
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İÇİNDEKİLER
Müşterilerimize:

 ▶ Ürünlerimizden birini satın aldığınız için çok teşekkür ederiz.
 ▶ Bu ürün, Kore Gıda ve İlaç Dairesi tarafından tıbbi tedavi amaçlı bir tıbbi cihaz olarak 

olarak kabul onaylanmaktadır.
 ▶ Ürünü doğru şekilde kullanmak için bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuduğunuzdan emin 

olunuz.
 ▶ Kullanım sırasında herhangi bir sorunuz olması veya bu ürünün doğru şekilde çalışmaması 

durumunda, bu kılavuza başvurunuz.  
 ▶ Tarafımızdan bu ürünün bu kılavuzda belirtildiği şekilde kullanılmamasından kaynaklanan 

kazalara ilişkin hiçbir sorumluluk kabul edilmez.
 ▶ Bu kılavuzu ve garanti belgesini, gerektiğinde başvurmak üzere güvenli bir yerde 

muhafaza ediniz.
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Kullanım Öncesi Önlemler

Alkali suyu içmeye başladığınızda, ilk ay boyunca, “alkali 1” su 
seviyesiyle  başlayın.  Negatif semptom görülmezse, sonraki ay 
boyunca “alkali 2” seviyesinde alkali su ile devam edin.  Vücudunuz 
"Alkali 2” seviyesinde suya alıştığında, aynı zamanda son seviye olan 
“Alkali 3” seviyesine geçebilirsiniz.

UYARI: “ALKALİ 4” SEVİYESİ SUYU İÇMEYİNİZ, BU ÖZEL 
KULLANIM İÇİNDİR. BKZ. KILAVUZUN 21. SAYFASI. 

Alkali suyla ilaç  almayınız.  İlaç alırken, arıtılmış veya 
filtrelenmiş su kullanın.

Aklorhidri rahatsızlığı olan kişiler, alkali su içmemelidirler. 
(Lütfen Doktorunuza Danışınız.) Aklorhidri, çoğunlukla şiddetli 
kansızlık ve mide kanseri ile ilişkili olarak, mide suyunda 
anormal serbest hidroklorik asit eksikliği anlamına gelir

Aşağıdaki kategorilerden birine dahil olan kişiler, alkali su içmeden 
önce doktorlarına veya eczacılarına başvurmalıdırlar. (Lütfen 
doktorunuza danışınız.)

1. Kronik bir hastalığın taşıyıcısı olan kişiler;
2. Karaciğer veya bağırsak problemlerinden muzdarip kişiler; 
3.  Reçeteli ilaç kullanan kişiler

Kaynak suyu olarak musluk suyu kullanılması tavsiye edilir. 
(Kaynak suyu olarak, mümkün olduğunca kuyu suyu kullanmayın.) 
(Kuyu suyu kullanmak isteyen müşterilerimizin, servis merkezi ile 
irtibata geçmeleri gerekir. 

Kullanım Öncesi Önlemler
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Güvenlik Önlemleri
Güvenli önlemleri, bu ürünün güvenli ve doğru şekilde kullanılması ve 
beklenmedik tehlikeleri veya olası hasarı önlemek için verilmiştir. Ürünün doğru 
kullanımına ilişkin güvenlik önlemlerinize vakıf olduğunuzdan emin olun.uz 

“TEHLİKE” işareti , önlenmediği takdirde yaralanma veya ölüme neden olabilecek yakın 
bir tehlikeyi ifade eder.
"UYARI"  işareti, önlenmediği takdirde hafif yaralanma veya mal hasarına neden olabilecek 
potansiyel bir tehlikeye işaret eder. 

"DİKKAT"  işareti, önlenmediği takdirde ufak tefek yaralanma veya mal hasarı ile 
sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeye işaret eder. 

Güç Kaynağı Önlemleri

Hasarlı bir güç kablosunu veya gevşek bir 
konektörü kullanmayınız. Elektrik çarpma 
tehlikesi söz konusu olabilir. 

Güç kablosuna ıslak ellerle dokunmayın. 
Elektrik çarpması veya yangın tehlikesi 
söz konusu olabilir.

Güç kablosunu zorla kıvırmayın ve güç 
kablosunun sıkışmadığından, hasar 
görmediğinden veya deforme olmadığından 
emin olun. Aksi takdirde elektrik çarpması 
veya yangın tehlikesi söz konusu olabilir. 

Güç besleme kablosunun içine su girmesi 
durumunda, kabloyu fişten çekin ve tekrar 
kullanmadan önce iyice kuruduğundan  emin 
olun. Aksi takdirde elektrik çarpması veya 
yangın tehlikesi söz konusu olabilir. 
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Güvenlik Önlemleri

Ürün onarımı/muayenesi ve/veya parça 
değişimi sırasında, elektrik fişinin prize 
takılı olmadığından emin olun. Aksi 
takdirde elektrik çarpması veya yangın 
tehlikesi söz konusu olabilir.

Her elektrikli ürün için için ayrı bir 
priz kullanın. Aksi takdirde elektrik 
çarpması veya yangın tehlikesi söz 
konusu olabilir

Güç kablosunu ayırmayın, bölmeyin 
veya birleştirmeyin. Aksi takdirde 
elektrik çarpması veya yangın tehlikesi 
söz konusu olabilir.

Güç kablosunu tekrar tekrar fişe 
takıp çıkarmayın.  Aksi takdirde 
elektrik çarpması veya yangın tehlikesi 
söz konusu olabilir.

Elektrik fişi veya kablosu hasarlıysa, 
değiştirmeyin. Yeni kablo için, müşteri 
servisimizi arayın. Aksi takdirde 
elektrik çarpması veya yangın 
tehlikesi söz konusu olabilir.
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Kullanım

Kaynak suyu uzun süre 
kullanılmayacaksa, kaynak suyu 
vanasını kapatın ve  cihazın fişini 
prizden çıkarın ve musluk 
bağlantılarını sökün. Aksi takdirde, 
sızıntı, yangın veya elektrik çarpması 
söz konusu olabilir.

Ekranı keskin veya sivri bir nesne ile 
kazımayın veya kurcalamayın, bu 
elektrik çarpmasına veya ekranın 
hasar görmesine neden olabilir. 
(Dokunmatik ekranı, nazikçe 
dokunmak suretiyle kullanın).

Alkali su uzun süre boyunca 
kullanılmazsa, üründe bazı problemler 
oluşabilir. 
Bu gibi durumlarda, asidik su kullanın.
Aynı prensip aksi durum için de 
geçerlidir. CL

Nemli yaz aylarında, üründen bir miktar 
yoğuşma suyu damlaması normaldir. 
Ancak soğuk aylarda aynı durum 
normal değildir. Oluşması durumunda, 
müşteri servisini arayın.

Acid Pure
pH

Working mv
L/MIN

Alkali Pure
pH

Working mv
CL

L/MIN

Alkali Acid Pure
pH

Working mv
CL

L/MIN

Güvenlik Önlemleri
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Güvenlik Önlemleri

Bu ürünün üzerine özellikle, ürünün içine 
kaçması durumunda , elektrik çarpmasına 
veya yangına neden olabilecek, içinde su, 
ilaç, yiyecek veya küçük metal parçalar 
bulunan herhangi bir kap koymayın.

Üründen anormal sesler veya koku gelmesi 
durumunda, hemen fişini prizden çekin ve 
müşteri hizmeti servisimizi arayın. Aksi 
takdirde elektrik çarpması veya yangın 
tehlikesi söz konusu olabilir.

Ürünün  içinden su aktığını veya ürünün 
etrafında su bulunduğunu fark etmeniz 
durumunda, hemen fişini prizden çekin, 
bağlantılarını sökün ve servis merkezini 
arayın. 

Temiz su üretimini garantilemek için, filtreleri, filtre 
değişim döngülerine göre değiştirin. Eğer bir filtre 
kullanım ömrünün sonuna geldiği halde hala 
kullanılıyorsa, arıtma performansı ve ürün ömrü 
azalabilir. 
(Değiştirme döngüsü:  birincil filtre:
6ay, ikincil filtre:   12 ay). Bu ürünün arıtma performansını 
sürdürebilmesi için, filtre değiştirme gösterge lambası 
yanmıyorsa bile, filtreleri 6 ayda bir değiştirin. 

                                                          Alkali Su İyonizeri                                                          7

Kullanım

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


Güvenlik Önlemleri

Temizlemeden önce güç kablosunu prizden 
çekiniz.  Güç kablosuna  doğrudan su 
püskürtmeyin, kabloyu boya tineri veya 
benzen ile temizlemeyin. Bu elektrik 
çarpması, yangın tehlikesi  veya ürün 
hasarına neden olabilir.  Benzen veya tiner........  Tehlike

Yeniden prize takmadan önce, güç 
kablosunun ve fişin üzerindeki veya 
etrafındaki suyu iyice kuruladığınızdan 
emin olun.

Makinenin üzerine doğrudan su 
püskürtmeyin. Dış kasayı temizlemek için 
nemli bir bez kullanın.  Makinenin içini 
asla ıslatmayın veya temizlemeyin.  Aksi 
takdirde, kısa devre veya elektrik çarpması 
söz konusu olabilir. (LCD’nin kirlenmesi 
durumunda, nemli bir bezle temizleyin.)

Diğer
Makineyi taşımanız gerekiyorsa, güç 
kablosundan çekip sürükleyerek 
taşımayın, bu, ünitenin elektik 
çarpmasına veya yangına neden olabilir. 

Ürünü kendiniz sökmeye veya onarmaya 
kalkışmayın. Aksi takdirde elektrik çarpması 
söz konusu olabilir veya ürün hasar görebilir (ki 
bu da garantinin geçersiz hale gelmesine neden 
olur).

Balık akvaryumlarında/fanuslarında 
(alkali veya asidik su değil) sadece 
farıtılmış veya filtrelenmiş su kullanın. 

Temizleme
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Güvenlik Önlemleri

Kurulum

Bu ürünü ısı cihazlarının yakınına 
kurmayın. Bu ürünün üzerine asla 
mum veya sigara koymayın. Aksi 
takdirde yangın tehlikesi söz konusu 
olabilir. 

Bu ürünü eğimli veya düzgün olmayan 
yüzeylere kurmayın ve bu ürüne aşırı 
kuvvet uygulamayın; zira, bu fiziksel 
yaralanmalara ve ürünün hasar görmesine 
neden olabilir. 

Kaynak suyunu sıcak su besleme kaynağına 
bağlamayın.
SADECE SOĞUK SU HATTINA BAĞLAYIN. 
(Makine, hiçbir zaman, sıcak su hattına bağlanmamalıdır)

Suyun evyeye akabilmesi için bu ürünü,  
evyenin  yakınlarına kurun.

Ürünün suyu aşağıya evyenin içine doğru 
akabilmesi için, asidik su çıkış hortumunu 
ürünün yüksekliğinden daha alçak bir 
noktaya takın. Hortumun ucunun ürünün 
alt kısmından en fazla 8 inç mesafede 
olacak şekilde takıldığından emin olun. 
Aksi takdirde, ürünün performansı 
azalabilir ve kalıntı su çıkmadan içinde 
kalabilir. 
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Ürün Özellikleri

■ Entegre CPU, tam otomatik sistem
Elektrolitik su üreten bir cihazın her hareketi, akış hızları ve su kalitesini 
kullanarak otomatik olarak optimal bir çalışma koşulu bulan yarı iletken CPU 
ile kontrol edilir.

■ Otomatik dışa su akışı
Sadece tek bir butona basarak su çıkışı sağlayabilir veya su çıkışını 
durdurabilirsiniz. 

■ Sesli bildirim
Farklı fonksiyonlara ilişkin sesli bildirimler ve güvenlik uyarısı sesli 
bildirimleri, emniyetli ve kolay kullanım sağlar. 

■ Filtre değişim döngüsü ekranı ve bildirimi 
Bu ürün, sesli bildirim ve LCD ikonlarıyla filtre değişim aralıklarını 
hatırlatmak üzere tasarlanmıştır. 

■ Zarif ve Şık Tasarım 
Bu ürün, mutfak dekorunuza uyum sağlayan kompakt ve lüks tasarıma 
sahiptir. 

Alkali  Acid  Pure
pH ■ Dokunmatik Buton, RGB  Renkli arka plan ışığı 

Dokunmatik Butonun RGB  renkli arka plan ışığı, alkali suyu asidik 
sudan ayırt edebilmenizi sağlar. 

Working mv CL
L/MIN

Bu ürün EOS’un  en gelişmiş teknolojisi, şık tasarımı ve gelişmiş elektronik kontrol 
ünitesini bir arada sunarak kullanım kolaylığı ve kusursuz performans sağlar. 
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Ürün Özellikleri

■ Elektrolitik Antibakteriyel Sistem 
Hedeflenen su çıkarılırken üretilen enerji, mikroorganizmaların üremesini 
engeller ve otomatik temizleme optimal koşulların korunabilmesini sağlar.

■ Gelişmiş su arıtma filtresi sistemi
Yüksek performanslı birincil fitre ve fonksiyonel ikincil filtre,  musluk 
suyuna uyum sağlayarak optimal arıtma durumu sağlar. 

Güvenlik Fonksiyonu
■  Su beslemesinin kesilmesi durumunda, su çıkışı durdurulmadan önce bir uyarı mesajı verilir. 
■ Bu fonksiyon, elektrolitik pilin ve güç kaynağı biriminin elektrolitik pilin içindeki aşırı akımdan zarar 
görmesini engeller.  
■ Bu fonksiyon, su israfını  önlemek ve kullanıcının dikkatsizliğinden kaynaklanan su sızıntılarını 
engellemek için  su çıkışının otomatik olarak durmasını sağlar. 
■ Bu fonksiyon, pH veya ORP düzeylerini, su giriş miktarına göre ayarlayabilmenizi sağlar. 
■ Bu fonksiyon, asidik suyun alınmasını önlemek için  (sarı arka plan ışığı) arka plan ışığı renklerini 
farklı ayarlayabilmenizi sağlar. 
■ Otomatik Temizleme Fonksiyonu
■ Sesli Bildirim Fonksiyonu

■ SMPS Tipi Güç Kaynağı
CPU , farklı tip parçalara beslenen gücü izler ve böylece bu ürünün 
dengeli bir şekilde kullanılabilmesini sağlar. 
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Ürün Tanımı

LCD EkranÖn

Esnek Paslanmaz Çelik 
Alkali Su Çıkışı Yumuşak 

Dokunmatik Buton

Arka Anahtar Deliği Yuvaları 

Filtre Kapağı 

Hoparlör

Alt
Güç Anahtarı Asidik Su çıkışı

Tıpa
Musluk Suyu Girişi
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Ürün Tanımı

① ② ③
⑫

④Alkali  Acid Pure⑪ pH
mv⑩

CL
L/MIN

⑤
⑨

⑧ ⑥⑦

 ① Alkali Su Göstergesi
 ② Asidik Su Göstergesi
 ③ Arıtılmış Su Göstergesi
 ④ Problem oluşması durumuna kontrol göstergesi
 ⑤ Temizleme Göstergesi
 ⑥ İkinci filtreleme kalan ömür göstergesi
 ⑦ Hacim Kontrolü
 ⑧ Birinci filtreleme kalan ömür göstergesi
 ⑨ Su akış miktarı göstergesi
 ⑩ Elektroliz göstergesi
 ⑪ Akım ORP göstergesi
 ⑫ Akım pH göstergesi

ORPWorking

LCD Ekran

-
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Dokunmatik Buton

Alkali Su butonu
1~4  adım
Alkali 4 butonunu üç saniye boyunca basılı tutun
(pH  11.0)

Mod butonu
Ürün Fonksiyonu Konfigürasyonu

...

 

Ayar butonu
Değişiklikleri kaydedin

Asidik Su butonu & 
Fonksiyonu konfigürasyonu (-)

Arıtılmış Su butonu & 
Fonksiyonu konfigürasyonu (+)

AÇIK/KAPALI çalıştırma butonu

Ürün Tanımı
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Kurulum Yönergesi

Duvara monte bataryada boru tesisatı

Hortum
AdaptörHortum

Batarya Yön 
Değiştiricisi

Soğuk Su

A. Tezgah Üstü 

B. Evye altı1.
2.
3.
4.
5.

Su borusundaki ana vanayı kapatın. 

Musluğu su borusundan ayırın. 

Adaptörü çevirerek su borusuna takın.

Musluğu adaptöre geri takın. 

Su giriş hortumunu nipele bağlamadan önce  vanayı, adaptöre 
takın. 
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Makinenin İlk Kez Kullanılması
• Makineyi seçtiğiniz konuma yerleştirin ve (giriş/çıkış) boru bağlantılarını yapın.  

Tesisat işlemlerini tamamladıktan sonra, sızıntı olup olmadığını kontrol edin.

• Güç kablosunu bağlayın, makineyi açın ve su akışı sağlamak için başlangıç suyunu açın. 

• İlk kurulum sırasında veya yedek filtreyi takarken, alkali ve asidik su çıkışlarından 
iyonik su akarken çalan bir melodi eşliğinde otomatik temizleme işlemi yapılır.  

Uyarı: Temizleme işlemi sırasında drenaj borusundan çıkan iyonik suyu içmeyin. 

• Temizleme işleminin tamamlanmasının ardından, kullanım şekliniz, 
amacınız ve tercihinize göre uygun pH’li (adım 1 ila 4) suyu seçin. 

• Makinenin çalışmasını durdurmak istiyorsanız, çalıştırma/duraksatma butonuna basın. 

• Bir önceki kullanımdan, makineyi son kullanışınızda seçtiğiniz konfigürasyona göre 
iyonik su elde edeceksiniz. Ancak dört adımlı alkali suyu kullandıktan sonra, ayar 
otomatik olarak iki adımlı alkali suya dönecektir.  

pH Yoğunluğunu Ölçme
• pH : bir çözeltinin asidite veya alkalilik ölçüsüdür. 
• Birer cam deney tüpüne sırasıyla 50 ml (veya 2 yemek kaşığı) alkali iyonik su, asidik 
iyonik su ve nötr su dökün ve 3 damla ayıraç ekleyin. Her birinin rengini kolorimetrik 
kağıtla karşılaştırın. 

pH değeri, suyun kalitesine ve su basıncına göre farklılık gösterebilir. 

Uyarı: pH ayıracı ve deney suyunu asla içmeyin. pH ayıracını serin ve karanlık bir 
yerde muhafaza edin. 

16                                                         Alkali Su İyonizeri                                                         

Ürünün Kullanımına İlişkin Yönergeler

Kurulumdan sonra, çalıştırma yöntemlerine vakıf olduğunuzdan emin olun. 

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


Ürünün Kullanımına İlişkin Yönergeler

Alkali Su İşlemi

• Tercih ettiğiniz adıma karşılık gelen alkali Su 
butonuna basın ve ardından hafifçe çalıştırma 
butonuna dokunun.
• Ürün çalışırken Alkali Suyu kontrol etmek istiyorsanız,  seçtiğiniz adıma karşılık 
gelen Alkali Su butonuna basın. 
(Karşılık gelen Alkali Su butonuna basmak suretiyle, kullanım sırasında Alkali Su 
adımını değiştirebilirsiniz,adım değişikliğinin tamamlanmasının ardından sesli bir 
bildirim duyulur)

Asidik Su İşlemi

• Tercih ettiğiniz adıma karşılık gelen Asidik Su 
butonuna basın ve ardından hafifçe çalıştırma 
butonuna dokunun. (Asit adımı , asit butonuna her 
basıldığından birer ardım artan dört farklı adım 
halinde kategorize edilmiştir. 

Arıtma İşlemi

• Arıtma butonuna ve ardından çalıştırma butonuna basın. 

Temizleme İşlemi 

• Temizleme etkinse, LCD ekranın temizleme simgesi yanıp sönecek ve temizleme 
işlemi yapılacaktır. 
• Önce güç açıldığında, ekipman 30 saniye boyunca otomatik temizleme yapacak 
şekilde tasarlanıştır. (Temizleme modunda, asidik su Alkali Su çıkışından dışarı 
akarken alkali su asidik su çıkışından akar)

Uyarı: Temizleme işlemi sırasında çıkan iyonik suyu içmeyin.
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Ürünün Kullanımına İlişkin Yönergeler

Ürün Fonksiyonu Konfigürasyonu
(Makine, kontrol konfigürasyonu önceden ayarlanmış olarak tedarik edilir, 
konfigürasyonun değiştirilmesine gerek yoktur)

LCD Arka Plan Işığı Konfigürasyonu
Mod butonuna basıp butonu yaklaşık beş saniye basılı tutmak suretiyle modu, fonksiyon 
konfigürasyonu moduna geçirin; ekranda “ON” harfler görünüyorsa, LCD sürekli açık 
olacak şekilde ayarlıdır. LCD ışığının sadece ürün kullanımdayken açık olmasını 
istiyorsanız, “OFF” (“KAPALI”) seçeneğini seçmek için “PURE(+)” veya “ACID(-)” 
butonuna basın. 

Alkali Alkali

L/MIN L/MIN

Ses Kontrolü (Tavsiye edilen düzey: düzey 4)
Mod butonuna basıp butonu yaklaşık beş saniye basılı tutmak suretiyle modu, fonksiyon 
konfigürasyonu moduna geçirin ve  ekranda “Hoparlör simgesi” göründüğünde 
“PURE(+)” veya “ACID(-)” butonuna basarak  ses düzeyini tercihinize göre ayarlayın.

Alkali
pH

Alkali
pH

mv mv
L/MIN L/MIN

Başlangıç Su   pH Konfigürasyonu (Konfigürasyon Aralığı: pH 6.5~8.0)
Mod butonuna basıp butonu yaklaşık beş saniye basılı tutmak suretiyle modu, fonksiyon 
konfigürasyonu moduna geçirin ve  ekranda “Pure” ve “pH” harfleri görünene kadar  
tekrar tekrar mod butonuna  basın;  ardından “PURE(+)” veya “ACID(-)” butonuna 
basarak başlangıç suyunun pH’sini ayarlayın.

Alkali
pH

Pure Alkali
pH

Pure

L/MIN L/MIN

Uyarı: Bir mod konfigürasyonu yaptığınızda, konfigürasyon butonuna 
basarak değişiklikleri kaydedin. Temel pH ve ORP konfigürasyonu salınan 

bir ürün için ayarlı olup rastgele değiştirilmemesi önemle tavsiye edilir. 
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Ürünün Kullanımına İlişkin Yönergeler

Otomatik Temizleme Periyodu Konfigürasyonu (Tavsiye Edilen Periyot: 30 litrede  bir)
Mod butonuna basıp butonu yaklaşık beş saniye basılı tutmak ve ekranda “CL” harfleri görünene 
kadar butona tekrar tekrar basarak , modu, fonksiyon konfigürasyonu moduna geçirin ve ardından 
“PURE(+)” veya “ASİT(-)” butonunu kullanarak tercih ettiğiniz otomatik temizleme periyodunu 
ayarlayın .

Alkali

pH
Alkali

pH

L/MIN L/MIN

Adım adım pH Konfigürasyonu 
Mod butonuna basıp butonu yaklaşık beş saniye basılı tutmak ve ekranda “Alkali” veya “pH” harfleri 
görünene kadar mod butonuna tekrar tekrar basarak, fonksiyon konfigürasyonu modundan moda 
geçin ve ardından “PURE(+)” veya “ASİT(-)” butonunu kullanarak her adım için tercih ettiğiniz 
pH’yi ayarlayın.

ALKALİ 1 Adım (  1~19)
ALKALİ 3 Adım ( 39~57)

ALKALİ 12Adım (20~38)
ALKALİ   4 Adım (58~76)

Adım Adım ORP Konfigürasyonu (Konfigürasyonu aralığı: -50~-450), Asidik Su ORP‘si (0~150)
Mod butonuna basıp butonu yaklaşık beş saniye basılı tutmak ve ekranda “Alkali” veya “ORP” 
harfleri harfleri görünene kadar butona tekrar tekrar basarak , modu, fonksiyon konfigürasyonu 
moduna geçirin ve ardından “PURE(+)” veya “ASİT(-)” butonunu kullanarak her adım için tercih 
ettiğiniz ORP’yi ayarlayın.

ALKALİ 1 Adım ( -100 ~ -180)
ALKALİ 3 Adım ( -280 ~ -360)

ALKALİ 12Adım (-190 ~ -270)
ALKALİ   4 Adım (-370 ~ -450)

ÖNEMLİ: Entegre PH veya ORP fonksiyonu, verilen suyun PH’si veya ORP’sine ilişkin doğru, gerçek 
zamanlı okuma değeri değildir. Bu fonksiyon, daha ziyade, sadece akış hızına ve seçilen seviyeye göre suyun 

PH ve ORP’sinin ne olması gerektiğine dair kabaca bir hesaplamadır. 
Bu sayılar,  kaynak suyunuza göre farklılık gösterecektir.

Alkali

ORP -
L/MIN

Alkali

ORP -
L/MIN

mv mv

Alkali

pH
Alkali

pH

CL CL
L/MIN L/MIN
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Filtre Değişimi

Filtreyi Değiştirme
• Bir filtrenin kullanım ömrünün dolması durumunda, makineden sesli bir değiştirme 

istediği bildirimi gelir. 

(Filtre değişimi sesli bildirimi, bir filtrenin kullanım ömrünün dolmasına 70 litre 
kala yapılır.)

① Su sızıntısını önlemek için, filtre değişimi yapmadan önce makinenin su giriş 
vanasını kapatın. 
② Sol ve sağ filtre kapaklarını makineden sökün. 

③ Filtre konektörünü sökün ve birinci veya ikinci faz filtreyi çıkarın.
④ Ekipmandan çıkarmak için birinci veya ikinci faz filtreyi sola çevirin. 

Filtre Kapağı

Kilit Mandalı

Çevir
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Filtre Değişimi

⑤ Birinci ve ikinci faz filtreyi, sırasıyla sağa (saat yönünde) çevirerek, oluğa takın.

⑥ Filtre konektörünü takın

⑦ Ardından oluğa filtre kapağını yerleştirin ve filtre kapağını kapatın. 

⑧ Su akışını etkinleştirmek için çalıştırma butonuna basın. 

⑨ Filtreyi değiştirdikten sonra, ilk beş litre su ile yabancı maddeler ve kalıntılar  dışarı 

atılabilir. Bu sağlığa zararlı değilse de, su içmeden önce, mümkün olduğunca, makinenizi 

birkaç dakika kendi kendine çalışmaya bırakın. İlk beş litrenin atılmasından sonra, iyonik 

suyu istediğiniz gibi seçebilir ve kullanabilirsiniz. 

Çevir

İkinci Faz FiltreBirinci Faz Filtre

                                                          Alkali Su İyonizeri                                                          21

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


Tıbbi Madde Üreten Ekipmanlar Hakkında

Alkali Su Uygulama Yönergeleri

İçme suyu olarak günde 2-3 bardak alkali su tüketin. Olumsuz bir semptom oluşmazsa, yüksek 
pH seviyelerinde alkali su içmeniz önerilir.

NOT:  İlk kez alkali su içildiğinde, vücudunuz alışana kadar hafif mide bulantısı veya başka semptomlar görülebilir. 
Lütfen başlarda düşük pH seviyelerinde alkali su içerek önce vücudunuzu aşamalı olarak alıştırın. Herhangi bir 
semptomun devam etmesi durumunda, suyu içmeyi emen bırakın ve doktorunuza başvurun.

Alkali Suyun Özel Kullanım Alanları

■ Pilav yaparken: Pirinci pişmeye hazırlamadan önce, asidik su ile yıkayın ve 30 ila 60 dakika alkali 
suyun içinde bekletin. Pirinç iyice piştikten sonra, tıpkı glutinöz pirinç gibi daha parlak görünümlü, 
daha lezzetli pişmiş iyon pirinç haline gelir ve tazeliğini daha uzun süre boyunca korur.

■ Kahve, çay vb. Kahvenin acılığını ve çayın astrenjenliğini alarak hem kahveye hem de çaya lezzetli 
bir koku verir.

■ (Etteki) Yağ kokusunu gidermek ve hem eti hem de sebzeleri daha lezzetli hale getirmek için taze eti 
ve astrenjan sebzeleri 20-30 dakika boyunca alkali suda bekletin.

■ Tazeliklerini korumak  ve daha uzun süre dayanmalarını sağlamak için, sebzeleri ve meyveleri alkali 
suyla yıkayın.

■ Alkali su, yatmadan önce veya sabahleyin mide boşken alındığında akşamdan kalmalığı 
azaltabilir. 

■ Alkali suyla yapılmış buzlu bir kokteylin tadı daha lezzetli ve yumuşak olacaktır.

■ Bambu filizleri, ağaç filizleri, taro ve kahverengi deniz yosununu alkali su kullanarak pişirin. Bu 
yiyeceklerin bileşenlerinin yakıcı acılığı  azalacak ve benzer siz bir lezzet elde edilecektir.  Özellikle, 
balık pişirirken kullanıldığında,  alkali su balık kokusunu  giderir. 

■ Hayvan hastalıkları: Alkali su, yavru köpeklerde görülen enfeksiyöz hastalıklar ve filarya üzerinde 
yararlı etkiler icra ederek  hayvanın tüylerinin güzel görünmesini ve hızlı uzamasını sağlar. Alkali 
suyun, özellikle, tavukların yumurtlama hızını arttırdığı ve yağ oluşumunu engelleyerek tavukların 
daha lezzetli hale gelmesini sağladığı görülmüştür. 
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Tıbbi Madde Üreten Ekipmanlar Hakkında

Alkali Su Depolama Yönergeleri

■  Alkali hepsi korozyona karşı dayanıklı su cam, porselen veya paslanmaz çelik bir kap içinde 
depolanmalıdır. 

■  Alkali suyu sızdırmaz bir kabın içinde buzdolabında muhafaza ediniz. Alkali su üç gün içinde 
tüketilmelidir. 

Özel Asidik Su Kullanımı

■  Yanıklar ve kanı durdurma: Asidik su, mükemmel kanama  durdurma özelliklerine sahiptir. 
Bu itibarla, kesik yaralar ve/veya yanıklar doğrudan asidik suyla ıslatıldığında veya bunlara 
lapa uygulandığında, iyi sonuçlar elde edilebilir.

■ Gargara ve solunum hastalıkları: Boğaz ağrısı veya şiddetli öksürük durumunda, asidik su ile 
gargara olumlu sonuçlar verebilir. 

■ Ayak mantarı: Ayak mantarından muzdarip kişiler, etkilenen bölgeye, günde yaklaşık yirmi 
dakika boyunca  asitli su uygulayabilirler.

■ Mutfakta dezenfeksiyona yardımcı olmak için:  Sofra takımları, kesme tahtaları, mutfak 
bezlerini yaklaşık 20-30 dakika asidi suda bekletin. 

■ Çiçek aranjmanı:  Çiçeklerin kesik kısımlarına bir ölçü asidik su ile seyreltilmiş iki ölçü su 
ekleyin.  Çiçekler daha uzun süre taze ve canlı kalacaktır. 

■ Banyo,  yüz yıkama ve şampuan: Yıkanırken, cilt bakımı için yararlı asidik su kullanın. 
Asidik su cildinizi esnekleştiren ve kloasma kabarcıkları ve çillerin oluşmasını engelleyen bir 
astrenjan görevi görecektir (cildiniz, doğası gereği bir miktar asidiktir). Saçlarınızı şampuandan 
sonra asidik su ile durularsanız, sabununuzun alkaliliği nötralize olacak ve saçınız daha güzel 
parlayacaktır. Asidik su (astrenjan), tıraştan sonra, dezenfeksiyon için cilt losyonu olarak ve 
astrenjan olarak da kullanılabilir

 ※ Astrenjan, yumuşak organik dokuyu genellikle bir araya 
toplayan veya sıkılaştıran bir asidik kozmetik losyondur. 
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Aşağıdakilere  Dikkat Ediniz.

Aşağıdakilere dikkat ediniz. 

Üniteyi kendiniz göre modifiye etmeyiniz. 
Bu üniteyi asla aşırı sıcaklık veya nem koşulları altında kullanmayın veya depolamayınız. 
Bu ürünü kullanmadan önce nominal gerilimi kontrol ediniz. 
Makinenin hatalı çalıştığını fark etmeniz durumunda, kullanmayı hemen bırakınız.
Suyu içerken bir gariplik hissediyorsanız veya sürekli iyonik suyu  kullanımından sonra 
bile problem oluşmuyorsa, su kullanımını hemen durdurun ve doktora başvurunuz. 

İyonik suyla ilaç almayınız.
Aklorihidri hastaları iyonik su içmemelidir. 
Başlangıçta düşük bir pH seviyesiyle başlayın ve pH seviyesini yavaş yavaş yükseltin. 

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

■ Aşağıda belirtilen yerlerde veya biçimlerde kullanmayınız.
• suyun kolayca donabileceği bir yer
• Kolayca ateşle temas edilecek bir yer
• Sertliği yüksek su ile (ön filtreleme gereklidir – servis merkezini arayın)
• 80 dereceden daha sıcak su ile. 

■ Aşağıda durumlarda kullanmayınız
• pH’yi test etmek için su ayıracı eklenmişse. 
• Su hemen değişiyorsa (suyu, 2-3 dakika boyunca akıttıktan sonra kullanın).  
   Makine uzun süre çalışmaz halde kaldıktan sonra, yeniden su kullanılması   
   durumunda (suyu, 2-3 dakika boyunca akıttıktan sonra kullanın).

■ Alkali iyonik su, hava geçirmez özellikte bir plastik kap içinde bir gün boyunca             
    muhafaza edilebilir. Hava ile temas ettiğinde aktif halini yitirebileceğinden, alkali
    iyonik suyu muhafaza etmek için (paslanmaz çelik dışında) metal kap kullanmayın.   

※ Besleme kablosu hasarlı ise, olası bir tehlikeyi önlemek için, kablo üretici,         

     servis yetkilisi veya benzeri kalifiye bir kişi tarafından değiştirilmelidir.  

※ Besleme suyu kaynağı kesikse, fiş mutlaka prizden çekilmelidir. 
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Ürün Şartnameleri
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Satış Sonrası Servis Talep Etmeden Yapılması Gerekenler
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Lydia Turbo 8080 beş yıl parça, işçilik ve  gönderim garantilidir. 

Lydia Turbo 8080  ile herhangi bir probleminiz olması durumunda, bayinizle 
irtibata geçin. 

Arızalanması durumunda, bayiniz, Lydia Turbo 8080  ürününüzü onaracak 
veya değiştirecektir.  

Lydia Turbo 8080 arızası aşağıdakilerden herhangi birinden kaynaklanıyorsa, 
onarım masrafları ve gönderim müşteriye ait olacaktır.  

a) Hatalı kullanım veya dikkatsizlik
b) Yetkisiz servis tarafından yapılan onarımlar veya modifikasyonlar.
c) Yangın, kasırga, tornado gibi doğal felaketler veya aşırı tuzlu hava, çok 
fazla ısı, çok fazla nem veya dorudan güneş ışığına maruz kalma gibi doğal 
unsurlar

Garanti süresinin dolmasından sonraki arızalarda, onarım masrafları ve 
gönderim müşteriye ait olacaktır.

     Satın aldığınız Bayi:
 

MODEL  ADI

SERİ NO.

TARİH

ADRES

İSİM TEL

Satın aldığınız bayi:
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Ürün Garantisi
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Gelecek Nesil Su
İyonizasyonu

ALKALİ SU İYONİZERİ

Lydia Turbo 8080 / Alkali Su İyonizeri

BETA ALKALİ YAŞAM DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

Kozyatağı Mah. Şakacı Sok. Hüseyin Bey Apt.
No. 26 D. 5 • Kadıköy – İSTANBUL

Tel. : 0216 416 76 77 • Gsm : 0542 322 21 21
www.betaalkaliyasam.com • info@betaalkaliyasam.com

İthalatçı Firma ve Türkiye Distrübütörü

• Bilgisayar Kontrollü Akıllı İyonizasyon
• Tek Dokunuşla işlem
• Alarm Sinyali Mesajı
• Dijital Filtre Değişim Göstergesi
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