
■  Yeni Revelation Su İyonizerinizi kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu            
    dikkatli bir şekilde okuduğunuzdan emin olunuz. 

■  Bu ürün yalnızca evde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 

Revelation II 
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USF-T9
Kullanım Kılavuzu



Tebrikler, Revelation II  Evye Altı 
Su İyonizerini Satın Aldınız!

Sayın Müşterimiz,

Revelation II  Evye Altı Su İyonizerini satın aldığınız için çok teşekkür ederiz.    
Bu makine, sağlığa sağladığı birçok faydadan dolayı Kore FDA tarafından bir tıbbi 
madde üreticisi olarak kabul edilmektedir. Uzun yıllar sağlıkla yaşamanızı ve 
Revelation II ürününüzü iyi günlerde kullanmanızı dileriz.   

İyonizeri çalıştırmadan önce, bu kullanım kılavuzunu dikkatli bir şekilde okumanız 
önemlidir. Bu kılavuz, iyonizerinize ilişkin doğru kurulum ve çalıştırma yönergelerini 
içerir. Sudan sağlayacağınız fayda, bu makineyi doğru kullandığınızda ve makineye 
doğru şekilde bakım yaptığınızda daha da artacaktır. Bu bir tıbbi madde üreticisi 
olduğundan, kendiniz için uygun bir pH’de su içtiğinizden emin olun. Eğer 
halihazırda ciddi sağlık sorunlarınız varsa, makineyi kullanmadan önce doktorunuza 
danışmanız önerilir. 

Revelation II’nin hatalı kullanılmasından kaynaklanan kazalara ilişkin hiçbir 
sorumluluk kabul edilmez, bu nedenle bu kullanım kılavuzunu okuduğunuzdan emin 
olun. 

Bunun, uzun ve memnun edici bir ilişkinin başlangıcı olacağını ve aileniz ve 
arkadaşlarınız için güvenle firmamıza ve ürünümüze başvuracağınızı umuyoruz.

Teşekkürlerimizi sunarız,

                                                                                                                        REVELATION II
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Revelation II   Olağanüstü Bir Makina
Revelation  Su  İyonizeriniz,  sıradan  musluk  suyunu,  rahatsızlık,  kronik  hastalıklar  ve  erken 
yaşlanmanın en olası üç nedeni olan (1) teknik  olarak asidoz olarak adlandırılan vücuttaki yüksek 
asidite seviyeleri,  (2) zararlı şekilde artan serbest radikal aktivitesi ve (3) vücut dehidrasyonuna  karşı  
etkili bir şekilde karşı koyan suya dönüştürür. 

Yüksek vücut asiditesinin başlıca nedeni yediklerimiz ve içtiklerimizdir. İdeal olarak diyetimiz %80 
alkali ve % 20 asidik olmalıdır. Gerçekte ise, Amerikan diyetleri genellikle tam tersidir. Yüksek asidik 
gıdalar hayvan proteini, tahıl ürünleri, süt ürünleri, çoğu fasulye türü, katı ve sıvı yağlar ve hatta bazı  
meyve ve sebzeleri kapsar. 

Asiditesi yüksek içeceklerden bazıları ise, alkol,  alkolsüz içecekler, çoğu spor ve enerji içecekleri, 
ters ozmoz su (çoğu şişe sular, ters ozmoz sulardır), çay ve kahvedir. Gördüğünüz gibi, sürekli olarak 
bir alkali diyet sürdürmek çok zordur.  

Vücut pH’si (asidiğe doğru) düştüğünde, TÜM ana vücut fonksiyonları olumsuz etkilenir. Yüksek asit 
alımı aşırı asidik atık oluşumuna neden olur. (Başlıca detoksifikasyon organlarımız olan) Böbrekleri 
ve karaciğeri asit yüklemesinden korumak için, vücudumuz fazla asidik atığı yağ hücrelerinde depolar. 
Sürekli asidik bir iç ortamda, bu yağ hücreleri, birikmeye devam ederek aşamalı ve tutarlı kilo alımına 
neden olur.  Kanın çok hassas bir  şekilde 7.365 alkali  pH’de kalması  gerekmektedir.  Kanın pH’si, 
7.0’ye düşerse, komaya girer ve ölürüz. Kanın pH seviyesini korumak için, vücut kemiklerden mineral 
çalar -- ki bu da osteoporoz veya diğer adıyla kemik erimesinin doğrudan nedenidir. Vücuttaki yüksek 
asidite seviyeleri, vücudun kanı sirküle etme yetisini de sekteye uğratarak kan basıncını yükseltir. 8.5 
ila 9 arası pH seviyesinde alkali iyonize su, vücut asiditesini nötralize etmede OLDUKÇA etkilidir ve  
vücudun  alkali  durumuna  dönmesine  yardımcı  olur.  Hastalıkların  asidik  bir  ortamda  kolaylıkla 
beslenip  büyürken,  tam anlamıyla  alkali  ortamda  HAYATTA KALAMAYACAĞI kayda  değer  bir 
gerçektir. 

Serbest  radikaller,  eşleşmemiş  bir  elektronları  bulunan  ve  bu  nedenle  kimyasal  olarak  kararsız 
moleküllerdir. Zorlayıcı bir kimyasal dürtü olarak, kararlı hale gelmek için, bir serbest radikal – bir  
yerlerden – bir  elektron bulmalıdır.  Serbest  radikaller,  sağlıklı  hücrelere  saldırabilme ve  onlardan 
elektron  çalabilme  yetisine  sahiptirler  ve  bunu  yaparak  onlara  zarar  verir,  onları  öldürür  veya 
DNA’larını değiştirirler. Serbest radikal hasarı, doğrudan kanser ile ilişkilendirilmiştir. Alternatif bir 
elektron kaynağı olarak kullanılabilecek kolayca erişilebilir veya serbest elektronlar içeren maddeler 
antioksidan olarak adlandırılır. Alkali iyonize su, fazladan bir elektronları bulunan moleküller olarak 
OH negatif iyonlarından çok sayıda içerir ki bu alkali iyonize suyu ÇOK GÜÇLÜ  bir antioksidan  
yapar.  Bir yan fayda olarak, OH negatif iyonları ile serbest radikaller arasındaki etkileşim, oksijen  
üreterek vücuda ÇOK MİKTARDA DOĞAL enerji sağlar!

Alkali iyonize su yeniden yapılandırılır ve bu da ona normal sudan altı kat güçlü hidrasyon sağlar. 
Küçük su kümeleri hücrelere daha etkili bir şekilde nüfuz ederek hücrelere daha etkili besin öğesi ve 
oksijen teslimatı ve atık maddeler ve toksinlerin hücrelerden atılmasın ile sonuçlanır.
Alkali  iyonize  su  aslında,  vücudun  tıpkı  yapması  için  tasarlandığı  gibi   kendi  kendini 
iyileştirebilmesini,  kendisini  sağlıklı,  hastalık ve rahatsızlıklardan uzak tutabilmesini  sağlar.  Alkali 
iyonize su, niteliği gereği, birçok kişi tarafından gençlik pınarı olarak kabul edilen Fransa, Lourdes’in  
ünlü mucize suyuna çok benzer.

 Revelation II   Olağanüstü Bir Makina                                            REVELATION II
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Revelation II Ürün Özellikleri

Revelation II, EOS ’nin son derece ileri teknolojisi, şık tasarımı ve gelişmiş 
bilgisayar sisteminin bir birleşimini sunar ve kullanım kolaylığı ve kusursuz 
performans sağlar. 

 Revelation II Ürün Özellikleri                                                                     REVELATION II

■ 9 Platin ve Titanyum Plaka
Japonya’nın lider metal üreticisi tarafından üretilen EOS platin ve titanyum 
plakalar en yüksek kalitededir ve sağlığa maksimum fayda için bol miktarda 
oksijen üretir. Plakalar, ömür boyu garantili olarak temin edilir.  

■ Bilgisayarlı Elektroliz Sistemi
Revelation II, su akışını ve kaynak suyunun kalitesini hesaplar ve en iyi 
iyonize suyu üretmek için iyonizasyonu otomatik olarak ayarlar. 

■ Turbo Fonksiyon
TURBO Fonksiyon, kullanıcıların en güçlü alkali ve asitli suyu, tek bir 
butona dokunarak aynı anda üretebilmesini sağlar. Bu su yemeklerde 
kullanılmak, temizlik, sterilizasyon ve dezenfeksiyon için idealdir. 

■ Tek dokunuşla Otomatik Su Akış Kontrolü
Suyun Revelation II’den akması için sadece su “açma” butonuna basınız 
ve tekrar basarak su akışını durdurunuz. 

■ Sesli Bilgilendirmeler 
Revelation II,  iyonizasyon seviyesi, kendi kendini temizleme işlemi ve 
diğer birçok önemli fonksiyon bilgisini sesli olarak verir. 

■ Filtre Değişim Mikroakış Algılama Sistemi
Revelation II’ nin içindeki Mikro akış sensörleri Revelation II  ile 
iletişim kurarak filtrelerinizi ne zaman değiştirmeniz gerektiğini söyler.
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■ Elektrolitik Antibakteriyel Sistem 
Elektroliz işlemi mikroorganizmaların üremesini engeller ve sistemi 
otomatik olarak temizler. 

■ Gelişmiş Filtrasyon 
Revelation II ’nin içindeki iki filtreli aktif karbon sistemi, çoğu kirletici öğeyi 
suyunuzdan  % 99.99 oranında temizleyerek suyunuzu güvenli, taze ve 
içilmesi sağlıklı yapar!

■ SMPS Güç Kaynağı 
SMPS ( anahtar durumundaki güç beslemesi ), son derece kararlı güç 
sağlayarak enerji kayıplarını önler ve transformatör temelli güç kaynağı 
sistemleri gibi daha eski teknolojilerin aksine kullanım ömrünü uzatır. 

■ Modern ve  Şık Tasarım 
Revelation II ‘nin tasarımı her mutfağa uyar ve monte edildiği mutfağa stil 
ve sofistikelik katar.

■ LCD Ekran Renkli Arka Plan Işığı
Çok renkli arka plan ışığı, size seçtiğiniz alkalik ve asidik su ayarının 
rengini göstererek LCD ekranı güçlendirir.

Revelation II’nin Diğer Özellikleri: 

2 adet yüksek kapasiteli filtre : 2 filtre, uzun ömürlü olup galon başına maliyeti düşürür. 
Bu filtrelerin, hangisi daha erken gerçekleşirse, ortalama kullanımda yılda bir kez veya 
fitrenin geri kalan ömrü  70 litreye ulaştığında değiştirilmesi tavsiye edilir.  

10 adet önceden ayarlanmış pH seviyesi : Hepsi buton seçim sistemi ile ayarlanabilen 
beş alkali su ayarı ( 8.5pH, 9.0pH, 9.5pH, 10.0pH ve 11.0pH:Turbo fonksiyon ), bir 
arıtılmış su ayarı ( sadece filtrelenmiş ) ve dört asidik su ayarı ( 6.0pH, 5.0pH, 4.0pH ve 
3.0pH )
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Komple otomatik tanı sistemi : Revelation II, tüm iç işletim sistemlerini sürekli olarak 
izleyerek, nadir de olsa bir problem olması durumunda hemen haberdar edilmenizi sağlar.  

 Otomatik temizleme sistemi : Revelation II, plakaları izleyerek kirlenip kirlenmediklerini 
kontrol eder ve gerektiğinde temizlik döngülerini otomatik olarak başlatır. 

 Otomatik drenaj sistemi : Tam sistem temizliğini iyileştirmek ve makinenin ömrünü büyük 
ölçüde uzatmak için suyu elektroliz hücre sistemine ve filtreye drene eder.  

Otomatik pH ve ORP kontrolü : Revelation II, iyonizasyonu  musluk suyunuzun mineral 
içeriğine göre ayarlayarak suyunuzun pH ve ORP’sini kontrol eder. Bu, suyunuzun iyonizerin 
pH ve ORP ’sini tahmin edebilmesini ve gösterebilmesini sağlar.  

Paslanmaz çelik adaptörler : Diğer sistemlerde kullanılan ve sızıntı sorunlarına ve 
dolayısıyla sonradan değiştirilmeye meyilli plastik adaptörlerin aksine, Revelation II, 
musluğunuz veya soğuk su hattınız için paslanmaz çelik parçalarla donatılmış olarak teslim 
edilir. 
 
Çağdaş tasarım : Revelation II’nin düzgün ve modern tasarımı evinizin dekoruna kolayca 
uyum sağlar. 

76 programlanabilir pH ve ORP seviyesi :  Revelation II, kendiniz için uygun pH seviyesi 
için hemen hemen her pH-ORP kombinasyonunu programlayabilmenizi sağlar. 
Musluk suyu kalitesinin geniş kalite aralığı nedeniyle bu özellik şarttır. 
Programlanamayan iyonizerler yerel musluk suyu koşullarını ayarlayamazlar, bu yüzden bu 
iyonizerler musluk suyunuzun ve önceden ayarlanmış birkaç pH seviyesinin insafına 
kalmıştır . Programlanamayan iyonizerlerin asıl pH seviyeleri, ünitenin kontrol paneli 
üzerinde belirtilen pH seviyelerinden büyük ölçüde farklılık gösterebilir.  Basitçe açıklamak 
gerekirse, iki farklı  şehirde kullanıldığında, programlanamayan bir iyonizer, aynı pH 
ayarında tutulduğunda tipik olarak tamamen farklı iki pH seviyesi sonucu elde edecektir. 
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Kullanım Öncesi Güvenlik Önlemleri :

Alkali suyu içmeye başladığınızda, ilk hafta boyunca, birinci alkali su seviyesi ile 
başlayın. Alkali su, vücudunuzun toksinler atmasına yardımcı olur ki bu da olası 
yorgunluk, hafif mide bulantısı vb’ye neden olabilir. Negatif semptom görülmezse, 
takip eden iki hafta boyunca ikinci alkali su seviyesinde devam edin. Daha sonra,  
son adım olarak üçüncü seviyede alkali su içebilirsiniz. 
Uyarı:  Dördüncü seviyede alkali su içmeyiniz. Bu sadece yemek pişirmek ve 
temizlik  amaçlı kullanılmak içindir!

Aklorhidri rahatsızlığınız varsa, alkali su içmemeniz gerekir. Aklorhidri, çoğunlukla 
şiddetli kansızlık ve mide kanseri ile ilişkili olarak, mide suyunda anormal serbest 
hidroklorik asit eksikliği anlamına gelir. 

Olası etkileşimleri bilinmediğinden dolayı alkali suyla ilaç almayınız. Onun yerine 
Revelation II’deki sadece filtrelenmiş su fonksiyonunu kullanın.

Kronik bir hastalığınız varsa, karaciğer veya bağırsak problemlerinden müzdaripseniz 
veya reçeteli ilaç kullanıyorsanız, öncesinde doktorunuza danışmadan, alkali su 
içmeyiniz. 

Revelation II, musluk suyu ile çalışmak üzere tasarlanmıştır. Suyunuz kaynak suyu 
ise, kaynak suyunuzdaki mineral eksikliği, çok fazla sertlik, çok fazla ağır metal gibi 
koşulları gidermeye yönelik ön filtre tavsiyelerimiz için lütfen BETA Alkali Yaşam’a 
danışınız.  
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Kırmızı uyarı işareti, “tehlike” anlamına gelir ve  yaralanma veya ölüme  neden 
olabilecek yakın bir tehlikeyi temsil eden şiddetli bir güvenlik tehdidini ifade eder. 

Turuncu uyarı işareti, hafif  yaralanma veya mal hasarına neden olabilecek 
potansiyel bir tehlikeye işaret eder.   

Sarı uyarı işareti, “dikkat” anlamına gelir ve ufak tefek yaralanma veya mal hasarı 
ile sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeye işaret eder. 

Güç Kaynağı Önlemleri:

Bu güvenlik önlemleri, Revelation II ile ilgili potansiyel problemleri önleyebilmenize yardımcı olmak 
için verilmiştir. Revelation II  ürününüzü güvenli bir şekilde kullanabilmek için lütfen bunları dikkatli 
bir şekilde okuyunuz. Bu kılavuzun amaçlar doğrultusunda, güvenlik tehdidinin şiddeti üç renk kodlu 
uyarı işaretleri ile derecelendirilmiştir.  

* Bu iyonizer, YALNIZCA 220 Voltluk bir güç kaynağına bağlanmalıdır. Daha düşük gerilim 
beslemesi, ünitenin hasar görmesine neden olabilir. Lütfen üniteyi bağlamadan önce gerilimi kontrol 
ediniz. (Yurtdışı sevkiyat ve kullanım için 110 Volt ile çalışan makineler de mevcuttur ancak bunların 
yetkili bayi aracılığıyla veya  BETA Alkali Yaşam  ’den özel olarak sipariş edilmesi gerekir.)

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 üzerinde hiçbir 
nesnenin konulmadığından emin olun. 
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Ürün muayenesi veya parça değişimi sırasında, elektrik 
fişini prizden çıkarın.

Bu makine için ayrı bir priz kullanın. 

Güç kablosunu ayırmayın, bölmeyin veya 
birleştirmeyin. Elektrik çarpması veya yangın 
tehlikesi söz konusu olabilir. 

Güç kablosunu tekrar tekrar fişe takıp çıkarmayın. 
Elektrik çarpması veya yangın tehlikesi söz konusu 
olabilir. 

Elektrik fişi veya kablosu hasarlıysa, bizi arayın. Kendiniz 
değiştirmeye teşebbüs etmeyin.

Kablo veya fişin ıslanması durumunda, bunları 
kullanmadan önce iyice kurumalarını bekleyin. 
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REVELATION II ’yi uzun süre kullanmayacaksanız, fişini 
prizden çıkarın ve musluk bağlantılarını sökün. Aksi 
takdirde, sızıntı 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. 

Eğer esas olarak alkali su kullanıyorsanız, arada bir 
REVELATION II ’yi asidik su ayarlarına getirin ve biraz 
su akıtın. Bu REVELATION II ’nin doğru kalibrasyonda 
kalmasını sağlayacaktır. 

Sıcak ve nemli havalarda, paslanmaz çelik hortumdan bir 
miktar  yoğuşma suyu damlaması normaldir. 
Ancak soğuk havalarda aynı durum normal değildir ve bir 
sızıntı göstergesidir. 

REVELATION II ’nin üzerine özellikle içinde su bulunan 
herhangi bir şey koymayın.
REVELATION  II ’nin üzerine sıvı dökülmesi, elektrik 
çarpmasına veya yangına neden olabilir. 

REVELATION  II anormal sesler veya duman 
çıkarıyorsa, hemen fişini prizden çekin ve bir BETA 
Alkalai Yaşam uzmanına danışın. 

REVELATION  II ’nin gövdesindeki herhangi bir yerden 
bir sızıntı fark etmeniz durumunda, hemen fişini prizden 
çekin, bağlantılarını sökün ve bir  BETA Alkali Yaşam 
uzmanına danışın. 

Filtrelerinizi, hangisi daha erken ise, ekranda gösterilen 
filtre ömrüne göre veya yılda bir kez değiştirdiğinizden 
emin olun.  
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Benzen yada    tiner........ Tehlike

Temizlemeden önce güç kablosunu prizden çekiniz. 
Boya tineri veya benzen ile temizlemeyin. 

Diğer güvenlik önlemleri : 

REVELATION II’yi taşımanız gerekiyorsa, güç kablosundan 
çekip sürükleyerek taşımayın, bu ünitenin hasar görmesine yol 
açacaktır. 

Temizleme :

Güç girişine  doğrudan su püskürtmeyin. 

Balık akvaryumlarında sadece filtrelenmiş su kullanın. Alkali 
su balıklarınızı öldürebilir.  

REVELATION II ’nin üzerine doğrudan su püskürtmeyin. 
Onun yerine  nemli bir  bez kullanın.  

REVELATION II’nin içini açmayın ve üniteyi kendiniz 
sökmeye veya onarmaya kalkışmayın. Bunu yaptığınız 
takdirde, garantiniz geçersiz hale gelecektir. BETA Alkali 
Yaşam  uzmanı ile irtibata geçin. 
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Kurulum güvenlik önlemleri : 

REVELATION  II’yi, ısı cihazlarının yakınına veya 
doğrudan güneşin altına yahut da banyo gibi aşırı 
nemli alanlara kurmayın. 

REVELATION  II’yi düzgün olmayan bir yüzeye 
kurmayın. 

REVELATION II ’yle sıcak  su kullanmayın. 

SADECE SOĞUK SU HATTINA BAĞLAYIN. 

Diğer Kurulum Güvenlik Önerileri :

*  Makineyi onarmaya veya parçalarına ayırmaya teşebbüs etmeyin. 
 
*  Elektrik fişini toz ve kirden uzak tutun. 

*  Ürünün üzerine herhangi bir nesne, yiyecek veya içecek koymayın. 
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 Ürün Tanımı                                                                                                  REVELATION II

Batarya
Dokunmatik buton

LCD Ekran

Alkali Çıkışı

Asidik Çıkışı

Dokunmatik Buton

LCD Ekran  ① Alkali Su Göstergesi

 ② Temizleme Göstergesi

 ③ Hacim Kontrolü

 ④ Asidik Su Göstergesi

 ⑤ Arıtılmış Su Göstergesi

 ⑥ Akım pH Göstergesi

 ⑦ İyonizasyon Göstergesi

 ⑧ Sorun Kontrolü 

 ⑨ Litre/dakika Olarak Akış Kontrolü

 ⑩ Filtre Bir Filtre Ömrü 

 ⑪ Filtre İki Filtre Ömrü 

Asidik butonu

Alkali butonu Arıtma butonu

AÇMA/KAPAMA Butonu
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 ① BİRİNCİ FİLTRE     ② İKİNCİ FİLTRE

 Ürün Tanımı                                                                                                  REVELATION II

Gövde 

Alkali Su

Su Girişi

Asidik Su

Güç Kablosu

İletişim kablosu

3,000L 6,000L
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Dokunmatik Buton

Alkali Su Seçim Butonu Bir-Dört Arası seviye :

Alkali su ( pH değeri 7.0’nin üzerinde su ) üretmek için bu sensörlere dokunun.  
Üretilecek alkali suyun pH seviyesini arttırmak veya azaltmak için sensöre dokunmaya 
devam edin. 

Eğer sesli uyarı açık ise, üretilen alkali seviyesi sesli olarak bildirilecektir. Dört 
önceden ayarlanmış alkali su seviyesi veya adımı bulunmaktadır: birinci adım = pH 
8.5, ikinci adım = pH 9.0, üçüncü adım = pH 9.5 ve dördüncü adım = pH 10.0. 

Bu buton, aynı zamanda Mod ’da ayarladığınız seviyeleri arttırmak içinde 
kullanılmaktadır. 

-  Alkali seçimi
 Turbo
 Ayarı arttırma
  Mod 

-  Arıtılmış su seçimi 
  Ayarı arttırma
  Mod 

- Asidik su seçimi
 Mod değişimi
 Mod ayarı

Turbo Fonksiyon :

Turbo moda girmek için üç saniye boyunca alkali su butonuna 
basınız. 11 pH gösterilecektir. 

Turbo fonksiyon, kullanıcıların, yemek pişirme, temizleme, 
sterilizasyon ve dezenfeksiyon için kullanılması gereken en 
güçlü alkali ve asidik suyu aynı anda üretebilmelerini sağlar. 

Asidik Butonu



Su Açma/Kapama Butonu:

REVELATION II’yi üretim modundan açma/kapama bekleme moduna geçirir. Su 
üretmeye başlamak için bu butona dokunun. REVELATION II, seçilen alkali seviyesinde 
otomatik olarak su üretmeye başlayacaktır. Güç anahtarı ilk açıldığından ve bu sensöre ilk 
dokunduğunuzda, REVELATION II, yaklaşık 30 saniye boyunca kendi kendini temizleme 
döngüsüne girecektir. Bu döngüyü kendi akışına bırakın, ardından bu suyu atın.  

Alkali su sensörü ile birlikte arıtılmış su sensörüne aynı anda beş saniye boyunca 
dokunduğunuzda,REVELATION II Moduna geçersiniz.  Bu Mod, REVELATION II 
Ayarlarını değiştirmek içindir.

Bkz. “REVELATION II’nin Programlanması.”

Yalnızca Filtrelenmiş Su Seçim Butonu :

Sadece filtrelenmiş su elde etmek için, önce Arıtma ( PURE ) butonuna dokunun ve ardından 
açma/kapama butonuna dokunun. İyonizasyon yapılmaz. Suyun pH’si beslenen su ( musluk 
suyu ) ile aynı olacaktır. Bu butonu moddaki ayarları arttırmak için de kullanabilirsiniz. 

Asidik Su Seçim Butonu Bir-Dört Arası seviyeler :

Asidik su ( pH değeri 7.0’nin altında su ) üretmek için, bu sensöre dokunun. Üretilecek asidik 
suyun pH seviyesini arttırmak veya azaltmak için sensöre dokunmaya devam edin. 

Seçilen su, REVELATIONⅡ’nin tepesindeki paslanma çelik hortumdan gelecektir. Eğer sesli 
uyarı açık ise, üretilen asit seviyesi sesli olarak bildirilecektir. Dört önceden ayarlanmış asidik su 
seviyesi veya adımı bulunmaktadır: birinci adım = pH 6.0, ikinci adım = pH 5.0, üçüncü adım = 
pH 4.0 ve dördüncü adım = pH 3.0
 
Ürününüzü bir sonraki kullanışınızda, ürün, güvenlik  nedenlerinden dolayı otomatik olarak alkali 
su moduna dönecektir. Asidik su içmeyin. Bu butonu Mod’daki ayarları düşürmek için de 
kullanabilirsiniz. 

Bu buton, aynı zamanda Mod’da yaptığınız ayarları AYARLAMAK  için de kullanılır.

Dokunmatik Buton Yönergeleri                                                                  REVELATION II
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REVELATION II’nin Paketinin Açılması 

REVELATION II Kutusunun İçeriği

-  REVELATION II Gövdesi / REVELATION II Bataryası
-  Kurulum parçaları ve aksesuarlarını içeren alet kutusu
-  REVELATION II kullanım kılavuzu
-  pH damlaları 
-  Toz Filtresi
-  Su Basıncı Azaltma Vanası 
-  Güç Kablosu 
-  Soğuk Su Hattı Yön Değiştirme Vanası
-  1/4” beyaz su borusu – kurulum sırasında istenilen uzunlukta kesilecektir. 
-  5/16” beyaz su borusu - kurulum sırasında istenilen uzunlukta kesilecektir. 

Kurulum Önerileri :
--  REVELATION II’ye sadece temiz su beslediğinizden emin olun. 
--  Yetkili bayiye danışmadan cihazı doğrudan bir kaynağa, göle veya nehre vs      
     bağlamayın. 
--  Üniteye iyonize edilmiş su beslemeyin. 
--  Yetkili bayinize danışmadan kaynak suyu, yeraltı suyu, kirli su veya yüksek      
     miktarda ağır metal içeren sular kullanmayın. 
--  Bu ürüne kirli su vermeyin. En iyi musluk suyudur. 
--  Temin edilen pH test damlaları kullanarak ayda bir suyunuzun pH’sini test        
     etmeyi unutmayın. 

Kurulum Talimatları                                                                                    REVELATION II
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REVELATION II’ın Kurulumu 
Başlarken…

1) Lütfen, yeni REVELATION II ürününüzün 
sevkiyat sırasında hasar görmediğinden emin olmak 
için, REVELATION II kutunuzu ve içindekileri 
inceleyin. Hasar varsa lütfen hemen  yetkili bayiniz 
veya BETA Alkali Yaşam ile irtibata geçin.  

2) REVELATION II’yi çıkarın, arkası üstü koyun ve  
( makinenizin altına sızdırmaz şekilde takılmış ) şeffaf 
kapağı çıkarın. 

3)  Soğuk su hattı yön değiştirici vanası, güç kablosu, 
¼ inç boru, su basıncı yüksek bölgeler ( özellikle 
şehirler ) için su basıncı azaltma vanası  ve kurulumu 
tamamladıktan sonra suyunuzu test etmek için 
kullanacağınız pH damlacıklarını bulacağınız alet 
kutusunu açın. Alkali/arıtılmış/asidik suyunuzu test 
ederken, lütfen bu kılavuzdaki renk tablosuna 
başvurun. 

4) Şimdi, REVELATION II’nin altındaki, hızlı 
bağlantı vanalarına takılmış tıpaları çıkarmamız 
gerekiyor.  Bu tıpalar,  golf başlangıç yeri veya tepesi 
düz bir şemsiyeye benzer. Bu parçalar yeni 
REVELATION II’nizin su sızdırmasını engeller.
 Peki neden su var? Ürünlerimizin hepsi kalite 
kontrolünden geçirilmiştir. 
Hızlı bağlantı vanasının üzerindeki tıpanın kapağının 
altında, küçük, zar zor görünen beyaz bir halka 
bulunmaktadır. Başparmağınızı ve işaret parmağınızı 
kapağın altına koyun, ardından tıpayı serbest 
bırakmak için başparmağınızın ve işaret parmağınızın 
ucuyla hızlı bağlantı vanasına doğru bastırarak bunu 
küçük halkaya doğru iterken, aynı anda tıpayı hafifçe 
dışarı çekin. 
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Kurulum Talimatları                                                                                    REVELATION II

REVELATION II Bataryasının Takılması 

 *** Lütfen aşağıdaki adreste bulunan REVELATION II montaj videosunu 
izleyiniz.www.betaalkaliyasam.com/ardından REVELATION II’ye tıklayınız. 
Video sayfasında bulabilirsiniz. ***

1. İlk adım, tezgahınızın üzerine 1 ¼ inçlik bir delik açmaktır. Bazı evyelerde 
bu delik kendiliğinden vardır. Buna takılı bir püskürtücü veya sabunluk 
bulunabilir. Varsa, delmek yerine bu hazır deliği kullanabilir ve bu adımı atlaya 
bilirsiniz. Ancak delik yoksa, kurulumun ilk adımı tezgahınızın üzerine 1 ¼ 
inçlik bir delik açmak olacaktır.

① ②

③

④
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Hazır takılı 

Kurulum Talimatları                                                                                    REVELATION II

1 ¼ inç karbür testereye takılı 1 ¼ inç  yuvarlak matkap ucu bulunan en az 18 
voltluk bir matkaba ihtiyacınız vardır. 1 ¼ inç  yuvarlak matkap ucunu matkaba 
takın ve sıkıştırın; ardından yuvarlak matkap ucuna karbür testereyi takınız. 
Daha sonra, evyenizden çok uzak olmayacak şekilde deliğin yerini belirleyin ve 
deliği deliniz. 

2.  Sonra, REVELATION II bataryasının paslanmaz çelik kelepçesini sökünüz. 
Açıktaki perçinleri göreceksiniz. Şimdi REVELATION II bataryasını delinen 
deliğe takınız.

② ③

④

⑧ ⑨

REVELATION II Tabanının  Kurulumu

①

⑥ Alkali Su

⑤ Su Girişi 

⑦ Asidik Su 
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Kurulum Talimatları                                                                                    REVELATION II

REVELATION II Bataryasının Takılması Devam

3. REVELATION II iletişim kablosu, giriş borusu ve çıkış borusu delikten 
geçirilecektir. 

4.  Ardından, ¼ inç ve 3/8 inç rakorları bu tüplere takın. Rakorlar takıldığında, 
REVELATION II kelepçeyi bataryaya vidalayın ve sıkıştırınız. 
REVELATION II bataryası artık takılmış durumdadır. 

REVELATION II Tabanının Kurulumu  

1. REVELATION II gövdesini, dolabınızın zeminine arkası size doğru bakacak şekilde 
yerleştiriniz.   

2. REVELATION II su giriş ve çıkışlarının tıpalarını çıkarın. Tıpanın kapağını ve 
adaptör üzerindeki halkayı  sıkıştırmak için başparmağınızı ve işaret parmağınızı 
kullanarak aynı anda halkayı gövdeye doğru iterken tıpayı hafifçe dışarı çekiniz.  

3.  Ardından soğuk su hattına soğuk su hattı yön değiştirme vanasını takın. Soğuk su 
musluğu sağdadır (sıcak su musluğu ise solda). Önce, musluğun kolunu tamamen sağa 
çevirerek su kaynağını kapatmanız gerekir. Su kapatıldığında, artık musluğa takılan ½ 
inç hortumu sökmeniz gerekir. Elle sökemezseniz bir pense kullanabilirsiniz.  

Not: Borularınız bakır ise, temin edilen soğuk su hattı yön değiştirme vanası takılmaz. 
Nalburunuzdan bir bakır boru yön değiştirme vanası satın almanız gerekecektir. 

Not:  Soğuk su hattı musluğuna takılan bazı hortumlar, ½ inç değil 3/8 inçtir. Sizinki 
de öyleyse, lütfen yetkili bayinizle irtibat kurun ve onlardan 3/8 inç soğuk su hattı yön 
değiştirme vanası göndermelerini isteyiniz. 

Soğuk su hattı musluğunuza bağlı hortumu söktükten sonra, soğuk su hattı yön 
değiştirme vanasını hortum ile musluğun arasına takın ve yön değiştirme vanasının  
dişi ucu musluğa takılırken, soğuk su hattı hortumunun yön değiştirme vanasının erkek 
ucuna takıldığından emin olun. Son olarak, soğuk su hattı yön değiştirme vanası 
üzerindeki su akışı kontrol kolunu ortaya getiriniz.  
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REVELATION II Tabanının Kurulumu Devam

Soğuk su hattı yön değiştirme vanası takıldığına göre, ¼ inç REVELATION II 
borusunu bağlayabilirsiniz.  ¼ inç borunun başlığını soğuk su hattı yön değiştirme 
vanasından sökün. ¼ inç boruyu açıktaki başlığa doğru itin, ardından ¼ inç boruyu 
soğuk su hattı yön değiştirme vanasına sıkıca takmak için boru başlığını soğuk su 
hattı yön değiştirme vanasına doğru vidalayınız.

Şimdi ¼ inç boruyu REVELATION II tabanına doğru sürün ve (filtreleri 
değiştirmeniz gereken zamanlarda) tabanın kendi etrafında tam olarak  dönebilmesine 
izin verecek kadar gevşeklik bırakarak boruyu soğuk su hattı yön değiştirme vanası 
ile taban arasında gerekten uzunlukta kesiniz.   

4.  Toz filtresini ¼ inç boruya takın. Toz filtresinin iç kısmını ¼ inç borunun ucuna 
takın, ardından, toz filtresinin üzerindeki su akış yönü okunun gösterdiği şekilde, toz 
filtresinin DIŞına takmak için ¼ inç borudan (yaklaşık üç inç kadar) küçük bir miktar 
kesiniz.

5. Toz filtresinin dışına takılan boruyu, REVELATION II tabanının arka tarafındaki 
SU GİRİŞ ’ine bastırınız.  

6. 3/8 inç REVELATION II borusunu, taban üzerindeki  ALKALİ SU GİRİŞİNE 
takın. Bu boruyu, REVELATION II bataryasındaki 3/8 inç rakora geçirin, ardından 
istediğiniz uzunlukta kesin. Filtre değişimi sırasında REVELATION II tabanının 
manevra yapabilmesini sağlayacak kadar gevşeklik bıraktığınızdan emin olunuz. 

7. Ardından, geri kalan ¼ inç REVELATION II borusunu, ASİDİK SU GİRİŞİNE 
takın. Bu boruyu, REVELATION II bataryasındaki 3/8 inç rakora geçirin, ardından 
istediğiniz uzunlukta kesin. Filtre değişimi sırasında REVELATION II tabanının 
manevra yapabilmesini sağlayacak kadar gevşeklik bıraktığınızdan emin olunuz. 

8.  Daha sonra, REVELATION  Ⅱ tabanı iletişim kablosunu REVELATION II batarya 
iletişim kablosuna takınız. 

9. REVELATION II tabanının fişini prize takınız. 
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REVELATION II’nin kullanılması

1) Soğuk su hattınızdan suyu açın. Soğuk su hattı yön değiştirme vanası kontrol kolu ile suyun 
akışını ayarlayın. Orta pozisyon idealdir.  

2) REVELATION II’nin ön tarafından bulunan, su “açma” butonuna basınız.
İlk kullanışınızda, REVELATION II bir temizleme döngüsüne girecektir. Ekran kırmızı renge 
dönüşecek ve üç saniye boyunca sesler duyulacaktır. Ardından, su otomatik olarak kesilecektir. 

3) Temizleme döngüsü devam ederken, ekrana bakın ve litre/dakika olarak su akışını bulun. Su 
akışının 2.0 ila 2.5 litre/dakika olduğundan emin olun. Değilse, soğuk su hattı yön değiştirme 
vanası su akışı kontrol kolu ile akış hızını ayarlayınız. 

REVELATION II üzerinde çok fazla su basıncı varsa, siz düşürene kadar makineden su 
gelmeyecektir. Ayrıca su basıncı yetersizse (bir litre/dakikanın altındaysa), REVELATION II 
REVELATION II yine suyu iyonize edemeyecektir. 

4) Ardından, istediğiniz alkali veya asit seviyesini seçin ve su “açma” butonuna basın. Suyu 
kapatmak için, su “kapama” butonuna basın. REVELATION II açıkken suyu yön değiştirme 
vanası ile kapatmayın. Kapatırsanız, “kontrol et” şeklinde bir hata mesajı ve bir yanıp sönen 
İngiliz anahtarı simgesi görecektir ki bu REVELATION II’nin iyonize etmek üzere su 
beklediğini ancak ihtiyacı olan suyu kapadığınızı gösterir. Bu yüzden, yine, suyu, 
REVELATION II’nin önündeki  su “açma” ve “kapama” butonu ile  açıp kapattığınızdan emin 
olunuz.   
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5) Daha sonra, REVELATION II’nin pH seviyesini kontrol edin. REVELATION II’yi 
dördüncü alkali su seviyesine ayarlayın ve bir bardağın dibine az miktarda  su alın. Daha 
sonra, kırmızı pH test damlası şişesini bulun ve bardağın içine üç damla, damla damlatın. 
Su mora dönüşerek 10+ pH’ye işaret eder.  
Ardından, REVELATION II’yi dördüncü asit seviyesine ayarlayın. Su alın. Damla 
damlatın. Renk turuncumsu kırmızıya dönerek 2 ila 4 pH’ye işaret edecektir. 

  

Öneri: Daha güçlü asidik yapmak için, REVELATION II üzerindeki turbo butonuna basın 
ve ikincil tahliye hortumundan akan asidik suyu alın. Bu, REVELATION II’nin 
üretebileceği en güçlü asidik su olacaktır. 

Öneri:  Test damlalarınızla, REVELATION II’nin diğer seviyelerini de test edebilirsiniz. 
Bunları yukarıdaki tablo ile karşılaştırın.  
Not: renk ve pH sonuçları, musluk suyunuzun sıcaklığı, mineral içeriği, TDS’si ve 
sertliğine göre farklılık gösterecektir, bu nedenle  gördüğünüz renklerde bazı değişiklikler 
olabilir. Büyük fark tespit ederseniz, ön filtrelerle ilgili bilgi için yetkili bayinizle irtibat 
kurunuz.

UYARI:  İçinde pH test damlaları bulunan suyu asla içmeyin! İçilmesi durumunda, hemen 
bir zehir kontrol merkezine başvurunuz.  

Not:  REVELATION II, otomatik olarak kendini temizler. Birkaç aylık kullanımdan sonra 
plakalar üzerinde kalıntı ve mineraller birikmeye başlayana kadar bir temizleme döngüsü 
gerçekleşmeyecektir. Bu temizleme döngüsü, plakaları birkaç ay boyunca nispeten temiz 
tutacaktır. REVELATION II’yi dokuz ay ila 12 ayda bir, REVELATION II kartuşu ile 
temizlemenizi tavsiye ederiz.  
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Mod’a girmek için: 

ALKALİ ve ARITILMIŞ sensörlerine aynı anda beş 
saniye boyunca dokununuz.

Revelation II’nin Programlanması

REVELATION II zaten optimal performans için ayarlanmış olduğundan ürününüzü 
programlamanız şart değildir. 

Ancak şunları (1) ses seviyesi/sesi kısma, (2) sert su veya düşük mineralli suyu dengelemek 
için daha güçlü iyonizasyon seviyesi (Mühendis Modu) programlamak isteyebilirsiniz.

AYARLA butonuna dokunarak istediğiniz zaman programlama fonksiyonundan çıkabilirsiniz. 

1. Ses Kontrol Seçeneği 

Bu, (1) ses seviyesini ayarlayabilmenizi veya (2) sesi kapatabilmenizi sağlar. Ses seviyesini 
arttırmak için “ALKALİ ( )”∧  sensörünü kullanınız. Ses seviyesini azaltmak için “ARITILMIŞ 
( )”∨  sensörünü kullanınız. Sesi kapatmak için, “ARITILMIŞ ( )”∨  sensörüne dokunmaya devam 
ediniz. Sesi kapattıysanız ve tekrar açmak istiyorsanız, “ALKALİ( )”∧  sensörüne dokunun ve 
ardından “∧” ve “∨” butonlarını kullanarak ses seviyesini ayarlayınız.

2. LCD Arka Plan Işığı Seçeneği

“ASİDİK (>)” sensörüne BİR DEFA dokunun.
Ekranda “KAPALI” yanıp söner. Bu seçeneği “AÇIK” olarak değiştirmek, REVELATION  Ⅱ
ekranınızdaki arka plan ışığını sürekli olarak yanık tutacaktır. Ekranın sadece bir sensöre 
dokunduğunuzda yanmasını için, bu seçeneği konumda tutmanızı öneririz.   
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3. Otomatik Temizleme Seçeneği 

“ASİDİK (>)” sensörüne BİR DEFA dokunun.
Ekranda “CL” yanıp söner. Bu, otomatik temizlemenin  çalışma 
sıklığını ayarlar. 
Programlandığı şekilde bırakın. 

4. Filtre #1 Kullanım Ömrü Sıfırlama Seçeneği 

“ASİDİK (>)” sensörüne BİR DEFA dokunun.

Ekranda “Filtre #1 simgesi” yanıp söner. Bu seçenek “AÇIK” olarak değiştirildiğinde, 
filtre #1 sıfırlanır. 

5. Filtre #2 Kullanım Ömrü Sıfırlama Seçeneği 

“ASİDİK (>)” sensörüne BİR DEFA dokunun.

Ekranda “Filtre #2 simgesi” yanıp söner. Bu seçenek “AÇIK” olarak değiştirildiğinde, 
filtre #2 sıfırlanır.

Başardınız! Programda çıkmak için “ASİDİK (AYAR)” butonuna dokunmaya devam ediniz. 

Not:  Modda bir seçeneğe ayar yaparken, yaptığınız değişiklikleri kaydetmek için “ASİDİK 
(AYAR)” butonuna dokunmanız gerekir. Modda başka bir değişiklik yapmak istiyorsanız, 
“ALKALİ” butonu ve “ARITILMIŞ”  butonuna aynı anda beş saniye boyunca basarak ve 
ardından, istediğiniz seçenek gösterilene kadar “ASİDİK (>)” butonuna dokunarak  geri 
gitmeniz gerekir. 
Daha sonra, değişikliklerinizi yaptıktan sonra tekrar AYAR (SET) butonuna dokunmalısınız.  

Öneri:   Eğer 6. adımda REVELATION II’nin  genel iyonlaştırma gücünü ayarlamak 
istiyorsanız, bu varsayılan ayarlarındaki pH ve ORP değerlerin tümünün değişmesine neden 
olacaktır.  Bu yüzden, dört alkali ayarının her pH ve ORP değerine ince ayar yapmak 
istiyorsanız, tekrar “mod”a girmeniz, bu değerleri ayarlamanız ve ardından, yaptığınız 
değişiklikleri kaydetmek için “ayarla”ya dokunmanız gerekir. Aynı anda birden fazla seçeneği 
ayarlayamazsınız. Her seferinde “mod”a yeniden girmeniz gerekir. 
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Revelation II’nin Programlanması:  Mühendis Modu

REVELATION II zaten optimal performans için ayarlanmış olduğundan ürününüzü 
programlamanız şart değildir. Ancak temin edilen pH test damlalarıyla suyunuzu test 
ettiyseniz ve  iyonizasyon belirli bir ayarda çok yüksek veya çok düşükse, Mühendis Modu, o 
seviyesin iyonizasyon seviyesini arttırabilir veya azaltabilir. 

Mühendis Moduna girmek için: “ASİDİK”  ve “ARITILMIŞ”  sensörlerine aynı anda beş 
saniye boyunca dokunun.

1. Program Sürüm Ekranı

Bu ekran, REVELATION II programının sürümünü gösterir. “ASİDİK”  sensörüne, bir defa 
dokunarak bu adımı atlayın.  

2. İyonizasyon Gücü Seçeneği

Ekranda pH ve Arıtılmış yanıp sönecektir. Bu, REVELATION II’nin başlangıçtaki 
iyonizasyon gücünü ayarlamak için kullanılır. Mineral bakımından zengin ve sert olmayan su 
için en zayıf ayar, 8.0’dir. Sert su ve mineral bakımından zengin olmayan su için tavsiye 
edilen en güçlü ayar, 6.5’tir. Bu değerin ayarlanması, REVELATION II’nin tüm pH ve ORP 
seviyelerini etkiler. Aşağıdaki 3, 4, 5 ve 6. adımları uygulayarak her bir ayarı yeniden 
ayarlayabilirsiniz.  
Her REVELATION II tarafımızdan 7.0’ye ayarlanmaktadır. Bu çoğu su için en iyi ayardır. 
Ancak suyunuz sert, mineral bakımından fakir veya aşırı iyonlaşmaya meyilli arıtılmış su ise, 
burada daha yüksek veya daha düşük ayar yapabilirsiniz. REVELATION II’nin musluk 
suyunuzla ne kadar iyi performans sergilediğini belirlemek için  pH test damlanızı kullanın. 
İyonizasyon çok güçlü ise (yani, mavi olması gerekirken, mor renk elde ediliyorsa), bu ayarı 
7.0’den 7.5 veya 8.0’e yükseltin. İyonizasyon çok zayıf ise (yani, mor olması gerekirken, 
mavi renk elde ediliyorsa), bu ayarı 7.0’den 6.5’e düşürün.  

Değişiklikleri kaydetmek için, “ASİDİK(AYAR)” ‘a basın. 
Bir sonraki fonksiyona geçmek için, bir kez “ASİDİK(>)” sensörüne dokunun. 

3.  Alkali Su seviyesi #1 Ayarı

Ekranda “Alkali” ve“pH” yanıp sönecektir. Bu seçenek, önceden ayarlanmış alkali su 
seviyesi #1’in iyonizasyon gücünü arttırabilmenizi veya azaltabilmenizi sağlar. 19 
iyonizasyon seviyesi bulunmaktadır. 1 ile 18 arasında bir rakam göreceksiniz. 1, en zayıf 18 
ise en güçlüdür. Daha fazla iyonizasyon istiyorsanız, sayıyı 18’e ayarlayın. Daha az 
iyonizasyon istiyorsanız, sayıyı 1’e  daha yakın bir değere ayarlayın. Değişiklikleri kaydetmek 
için, “ASİDİK(AYAR)” ‘a basın.
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“ASİDİK (>)” sensörüne bir defa dokunarak bir sonraki seviyeye geçin. 

4. Alkali Su seviyesi #2 Ayarı

Ekranda Alkali ve pH yanıp sönecektir. Gösterilen numaraların 19 ile 38 arasında olması 
dışında, alkali su seviyesi #1’i programlama talimatlarıyla aynıdır. Bu seviye için, 19 en zayıf 
ve 38 en güçlüdür.   
 
“ASİDİK (>)” sensörüne bir defa dokunarak bir sonraki seviyeye geçin. 

5. Alkali Su seviyesi #3 Ayarı

Gösterilen numaraların 39 ile 57 arasında olması dışında, diğer iki seviye ile aynı talimatlar. Bu 
seviye için, 39 en zayıf ve 57 en güçlüdür.

Bir sonraki seviyeye geçmek için “ASİDİK (>)” sensörüne bir defa dokunun. 

6. Alkali Su seviyesi #4 Ayarı

Gösterilen numaraların 58 ile 76 arasında olması dışında, diğer üç seviye ile aynı talimatlar. Bu 
seviye için, 58 en zayıf ve 76 en güçlüdür.

Bir sonraki seviyeye geçmek için “ASİDİK (>)” sensörüne bir defa dokunun. 

7. Amper Kalibrasyonu

Amper Kalibrasyonu, sadece üretici tarafından yapılmalıdır. Ayar yapmayın. 

Mühendis Modundan çıkmak için “ASİDİK (AYAR)”a basın. 
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REVELATION II'nin Filtrelerinin Değiştirilmesi:

REVELATION II'nin Filtrelerini Değiştirme Zamanı:

LCD ekran, filtre #1’de 3,000 ve filtre #2’de 6,000’den geri sayarak, filtrelenen litre miktarını 
gösterir. Sayaç herhangi bir filtre takımında 70 litreye ulaştığında, bu filtrelerin değiştirilme 
zamanı gelmiş demektir. 
 

Not: Sayaç 0’a ulaşmadan önce filtre takımını değiştirmezseniz, REVELATION II, filtre takımı 
değiştirilene kadar çalışmayacaktır. 

UYARI: Eğer suyunuz kötü kokuyorsa veya akış hızı büyük ölçüde azalmışsa, ekranda daha 
filtre ömrü kaldığı görünse bile filtrelerinizi değiştirmeniz gerekecektir. Bu, aşırı kirli suların 
veya sert kaynak sularının söz konusu olduğu durumlarda görülür.  Sorularınız olması 
durumunda, lütfen bayinizle irtibata geçiniz. 

İlk olarak, soğuk su hattı yön değiştirme vanası üzerindeki su akışı kontrol 
kolu ile REVELATION II’ye beslenen suyu kapatın. Bunu sağa çevirin.  
Makinenin sağ ve sol filtre kapaklarını ayırın. 

REVELATION II Filtrelerinin Değiştirilmesi:
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3. Ekipmandan ayırmak için birinci veya ikinci filtreyi sola döndürün. 

DİKKAT:  Borularda az miktar su kalabilir, bu nedenle elinizin altında bir havlu bulundurun.

 

4. İlk ve ikinci filtreleri sağa doğru (saat yönünde) çevirerek sırayla oluğa yerleştirin

5. Oluğa sırayla filtre kapağını yerleştirin ve filtre kapağını kapatın. 

6. Yeni filtreleri taktıktan sonra, filtre ömrünü sıfırlamanız gerekir. Lütfen 27. sayfadaki 

“REVELATION II’nin Programlanması” talimatlarındaki filtre ömrü sıfırlama bölümünü 

okuyunuz. 

  

 ① BİRİNCİ FİLTRE    ② İKİNCİ FİLTRE 

3,000L 6,000L
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Kullandığımız su hangi tür?   

Yumuşak Su:

Galon başına tanecik = 1.0’dan az
Litre başına miligram (mg/l) veya Milyonda parça (ppm) = 17.1’den az

Hafif Sert Su:

Galon başına tanecik = 1.0 ile 3.5
Litre başına miligram veya Milyonda parça = 17.1 ila 60

Orta Sert Su:

Galon başına tanecik = 3.5 ile 7.0

Litre başına miligram veya Milyonda parça = 60 ila 120

Sert Su :

Galon başına tanecik = 7.0 ile 10.5

Litre başına miligram veya Milyonda parça = 120 ila 180

Çok Sert Su:

Galon başına tanecik = 10.5’ten fazla

Litre başına miligram veya Milyonda parça = 180’den fazla

Su Problemleri ve Çözümleri Tablosu 

REVELATIONⅡ, kaynak suyundaki bazı farklılıkları giderebilirse de, bazı su tipleri iyi iyonize 
olamadığından dolayı her tür suyun üstesinden gelemez. 

REVELATIONⅡ cihazınızın doğru pH seviyeleri sağlayıp sağlamadığını temin edilen pH test 
damlasını (kırmızı solüsyon) kullanarak  anlayacaksınız. Alkali su seviyesi #4 butonuna ve su 
“açık” butonuna basın, küçük bir bardağa az miktarda su koyun . Ardından, iki-üç damla pH 
test damlası ekleyin. Koyu mor bir renk oluşması gerekir. 



Su Problemleri ve Çözümleri                                                                      REVELATION II

Su Problemleri ve Çözümleri Tablosu Devam:

Bu mor sonucun elde edilmesi, REVELATION II cihazınızın suyu tam olarak iyonize ettiğini 
ve suyunuza başka bir işlem yapılmasına gerek olmadığını gösterir. 

9.0 ila 9.5 pH değerini ifade eden koyu mavi renk de kabul edilebilir. Diğer herhangi bir renk, 
suyunuza ön işlem uygulanması gerektiğini gösterir. 

Not: Tüketmeniz gereken optimal içme suyu, #3 alkali ayarında pH damlasıyla koyu mavi bir 
renk ile gösterilir.  

Ayrıca, bazı sularda, kalsiyum gibi birçok alkali mineral bulunur. Bu nedenle, tek başına bir su 
iyonizeri ile güçlü bir asidik pH elde edilmesi çok zordur. Daha güçlü bir asit elde etmek için, 
suyunuza, önce ters ozmoz filtre ve REVELATION II cihazınız için yeniden mineralleştirici ön 
filtre ile ön işlem uygulamanız gerekecektir. Ters ozmoz filtresi suyun kirecinin çoğunu 
giderirken yeniden mineralleştirici ön filtre iyonizasyon için gereken çözünebilir mineralleri 
ekler. Aşağıda, bazı genel tavsiyeler içeren bir tablo verilmiştir. Daha özel bilgi için lütfen 
bayinizi arayınız.  

Kaynak Suyu Problemleri ve Çözümleri Tablosu

REVELATION II’nin optimal suyu üretmesine yardımcı olmak için ön filtreye veya başka tip 
su arıtımına ihtiyacınız olup olmadığına karar vermek için, lütfen sağdaki tabloyu inceleyin. 

Not:  Tüm ön filtreler, BETA Alkali Yaşam  internet sitesinde bulunabilir veya yetkili bayiniz 
aracılığıyla temin edilebilir. 
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Kaynak Su Yorumlar Çözümler

Kabul edilebilir sertlik 
 (Yaklaşık 7-12 tanecik)

Su, kabul edilebilir mineral 
içeriğine sahiptir.  
REVELATIONⅡ,  

neredeyse tam pH ve 
ORP’leri  üretir. 

Su ön arıtımı gerekli değil.

“Çok Sert” su (Yaklaşık 12-
16 tanecik)

Su, REVELATIONⅡ’nin 
filtre ömrünü kısaltacak 

kadar fazla mineral 
içeriğine sahiptir. 

Sertliği azaltmak için, 
Omnipure kireç giderici 

takın. 

Çok ,Çok Sert” su (16 
tanecik veya daha fazla)

Su, REVELATIONⅡ’nin 
filtre ömrünü kısaltacak 

kadar fazla mineral 
içeriğine sahiptir. 

Suyu arıtmak için TO filtre 
takın. REVELATIONⅡ 

cihazınıza yeniden 
mineralleştirme filtresi seti 

takın.  Veya “Sert Su 
Avcısı” takın. 

“Yumuşak” su (7’den az)

Su, REVELATIONⅡ’nin 
doğru pH ve ORP’de su 
üretmesi için yeterince 
minerale sahip değil. 

REVELATIONⅡ kaynak 
suyuna ön koşullandırma 
uygulamak için yeniden 
mineralleştirme filtresi 

takın. 

Yumuşak Su (tuz bazlı su 
yumuşatıcısından)

Su, REVELATIONⅡ’nin 
doğru pH ve ORP’de su 
üretmesi için yeterince 
minerale sahip değil. 

REVELATIONⅡ kaynak 
suyuna ön koşullandırma 
uygulamak için yeniden 

mineralleştirme ön filtresi 
takın. 

T/O Su 
Su, suyun iyonize olması 
için gereken mineralleri 

içermiyor. 

İyonize olması için suya 
mineraller eklemek için 

yeniden mineralleştirme ön 
filtresi takın. 

Yüksek  Florürlü Su
Suyun florür  seviyesi çok 

yüksek. Genellikle 
şehirlerde rastlanır.

Florür ön filtresi takın. 

Sudaki  Kloramin/Sudaki 
Ağır Metaller 

Su, sudaki arsenik veya 
kloramin gibi ağır metaller 

içeriyor.  

Ağır metal ön filtresi (KDF 
85) takın.
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8.5 pH (1. seviye alkali su)

Bu seviyesini, ilk kez alkali su içmeye başlarken kullanın. 9.0 pH’ye geçmeden önce bir iki 
hafta boyunca bu seviye alkali suyu içmek , çoğu kişi için oldukça kolay bir geçiştir. 

Bu aynı zamanda, süt tozu ile karıştırılmak için ve gastroenterik sorunları olan kişiler için de iyi 
bir seviyedir. 

9.0 pH (2. seviye alkali su)

Bir iki hafta boyunca 8.5 pH su içtikten sonra, seviyesi 9.5 pH’ye (üçüncü alkali su seviyesi) 
yükseltmeden önce bir iki hafta da 9.0 pH su için.  

9.5 pH (3. seviye alkali su)

Bu çoğu yetişkinin içmeyi tercih ettiği seviyedir. 

Bu aynı zamanda çay ve kahve yapımı için de iyi bir seviyedir; doğal aromaları arttırır ve 
demlenme süresini kısaltır. 

Alkol alıyorsanız, bu seviyede su, akşamdan kalmalığı azaltacaktır. Alkol almadan önce ve 
yatmadan önce de ikişer kupa için. 

10.0 + pH (4. seviye alkali su ve Turbo seviye)

Yüksek alkali su, deterjan benzeri bir etki yaratır ve yağ bazlı maddeleri (pestisitler genellikle 
yağ bazlıdır ve normal su ile çıkmaz) çözebilir ve sökebilir.10 pH yüksek alkalilik, yağı daha 
etkili bir şekilde emülsiyonlaştırır, yağlı veya gresli eşyaları temizler, yağ bazlı pestisitleri 
çıkarır, bitkilere negatif iyon vererek bozulmalarını geciktirir. 

Bazı özel kullanım alanları:

Kesme tahtaları, bıçaklar ve tabakları temizleme. 
Sebzeler, etler, kümes hayvanları, domuz ve balıkları (ıslatarak) sterilize etme. Ayrıca doğal 
aromalarını açığa çıkarır ve asidi azaltır.   

Çorbalar için idealdir. Sebzelere yüksek seviyede antioksidan verir. Pirinci önce pH8.5 alkali 
suyla yıkayın ve ardından, pişme süresini hızlandırmak, pirincin zarar görmesini önlemek  ve 
doğal aromayı korumak için pH11.0 suyun içinde pişirin.

Alkali Suyun Kullanılması                                                                            REVELATION II
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6.0 pH (1. seviye asidik su)

Gargara ve diş fırçalamak için idealdir. 
Kızartma yiyecekler için yoğurduğunuz hamurun kızartıldıktan sonra daha gevrek olması için, 
hamurda bu seviye su kullanın. 
Ayrıca makarna ve erişte haşlamak için de idealdir. 

Mükemmel temizleme ve astrenjan özelliklere sahiptir – gözenekleri bir losyon gibi sıkılaştırır. 
Yüzünüze ve boynunuza püskürtün, cildinizi sıkılaştırır, bakterileri öldürür, akneleri yok eder 
ve yaşlılık lekeleri görünümünü azaltır!

Hassas ciltli yetişkinler ve bebeklerin banyosu için idealdir. 

5.0 pH (2. seviye asidik su)

Güzellik suyu: Banyo yaparken veya yüzünüzü yıkarken bu asit seviyesinde su kullanın. Bu 
seviye bebeklerin yıkanması için de idealdir. 
Saça parlaklığını geri kazandırır / cilde ipeksi bir yumuşaklık verir. 
Yanıkları yatıştırır. 
Sedef hastalığı, isilik, egzama ve kuruluk gibi cilt problemlerini hafifletir. 

4.0 pH (3. seviye asidik su)

Çaydanlıklar, cezveler veya fincanlardaki kalıntıları/lekeleri gidermede faydalıdır. 
Nem aygıtınızda bu asit seviyesinde su kullanın.

pH 3.0 (4. seviye asidik su ve Turbo seviye)

Güçlü asidik su, gıda zehirlenmesini engelleyebilen kusursuz dezenfeksiyon gücüne sahiptir. 
Bu su, stafilokok, streptokok, Candida, ayak mantarı, mantar, e-koli, salmonella ve patojen 
konağını 30 saniye gibi kısa bir sürede öldürür. 

Yaygın Kullanım Alanlarından Bazıları Şunlardır:

* Bıçaklar, kesme tahtaları ve mutfak tezgahlarını dezenfekte etme (20-30 dakika ıslatma) 
* Bulaşık fırçaları ve süngelrerleri sterilize etme (20-30 dakika ıslatma).
* Diş fırçanızı sterilize etme (20-30 dakika ıslatma).
* Yanıklar, egzama, sedef hastalığı veya diğer cilt yaralarını yıkama. 
* Kesikler, çürükler ve çizikleri temizleme.
* Kalıntıları gidermek için sebzeleri ve meyveleri yıkama. 

Sadece filtrelenmiş Su (Arıtılmış)   Bu seviyesi, ilaç alırken kullanın. Sadece filtrelenmiş 
suyun pH değeri, musluk suyunuzun pH değeridir. 
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Revelation II’den Alkali Suyun İçilmesi

Bir yetişkin, alkali su içmeye başladığında, her zaman 8.5 pH 1. adım alkali su içerek 
başlamalıdır. Bir hafta boyunca iki üç bardak içerek başlayın, ardından, ikinci hafta 
boyunca günde üç dört bardak 2. seviye alkali suyla (9.0 pH) devam edin. Tipik 
olarak çoğu yetişkin bir süre, ikinci seviye alkali suda kalırlar. Ama her insan 
farklıdır. Bazıları üçüncü seviye (9.5 pH) içer. Bu sadece bir tavsiyedir ve bir 
doktorun vereceği talimatların yerini alamaz. 

Dördüncü seviye alkali su ( 11.0 pH ) içmeyiniz. Bunu yalnızca yemek pişirmek için 
kullanın. 

Bazı ilaçlar iyonize su ile etkileşime girebileceğinden, ilaç alırken, iyonize edilmiş su 
değil sadece filtrelenmiş (Arıtılmış) su kullanın.

Alkali suyu ilk içmeye başlarken, bir doktora danışmanız tavsiye edilir. 

Normal detoksifikasyon belirtileri dışında rahatsızlık veya problemler yapıyorsanız, 
alkali su içmeyi bırakın ve bir doktora başvurun.  

Böbrek yetmezliği veya potasyum boşaltım bozukluğu gibi böbrek problemleriniz 
varsa, alkali su içmemeniz gerekir. 

Ayda bir, temin edilen pH test damlalarını kullanarak REVELATION II’nin pH 
seviyesini kontrol etmeniz gerekmektedir.  

Alkali suyu üretilir üretilmez içmek en iyisidir, ancak muhafaza etmek isterseniz:
Bir hava geçirmez cam veya polikarbonat şişenin içine koyun (asla plastik şişe 
kullanmayın). Buzdolabında muhafaza edin. 

Su, alkaliliğini yaklaşık üç gün boyunca koruyacaktır. 

38                                                          Alkali Su İyonizeri                                                         



Revelation II’den Alkali Suyun İçilmesi                                                     REVELATION II

Kap hava geçirmez değilse, suyun pH’si yaklaşık on iki saat içinde nötr 
hale gelecektir. 

Aklorhidriniz varsa, lütfen alkali su içmeden önce bir doktora danışın. 

Normal toksin atım belirtileri hafif ishal, şişkinlik hissi, vücutta ağrı, vücut kokusunda 
artış ve sivilcedir. Eğer belirtiler çok fazlaysa, tüketilen suyun pH seviyesini düşürün 
veya tüketilen alkali su miktarını azaltın. Belirtiler  ortadan kalkmazsa, bir doktora 
başvurun. 

Asidik su içmeyiniz.

REVELATION II Sorun Giderme

Aldığımız en yaygın sorulardan biri “Nasıl olur da REVELATION II kendisini hiç 
temizlemez?”. 

Aslında temizler, ancak müşterilerin alışkın olduğundan çok daha sofistike bir şekilde. 
Çoğu iyonizer, bir iz zamanlayıcı ile, günde bir veya iki kez temizleme döngüsüne 
girer. REVELATION II, aslında plakaların kirlendiğini algılar ve gerekene kadar 
temizleme döngüsüne girmez.  

Bu nedenle, birçok müşteri, ürünü satın aldıktan sonra birkaç ay boyunca temizleme 
döngüsüne şahit olmaz.

REVELATION II plakalarınızı, yılda en az bir kez iç temizleme filtremizle  
temizlemeniz yararlı olabilir.

Diğer yaygın sorun giderme sorularının yanıtları için bir sonraki sayfadaki tabloya 
bakınız. 
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Problem Nedenleri Çözüm

Suyumun tadı bir 
garip.

Filtre kullanım ömrünü 
tamamlamış. Veya musluk 
suyunuzda, ek filtreleme 

gerektiren bir şey (örneğin sülfür) 
var. 

Filtreyi değiştirin. Tat devam ederse, su 
testi yaptırın. 

REVELATIONⅡ’den 
su gelmiyor veya su 

akışı çok zayıf. 

Besleme hortumu bükülebilir. Su 
yön değiştirme vanasının daha 

fazla açılması gerekiyor olabilir. 
Su “açık” butonuna basılması 

gerekiyor olabilir veya su basıncı 
çok zayıf. 

Tüm hortumları kontrol  edin. Akışın 
güçlü olduğundan emin olmak için, su 
yön değiştirme vananızı kontrol edin. 
“Açık” butonuna bastığınızdan emin 

olun. Evdeki su basıncını kontrol edin. 

REVELATIONⅡ 
suyunun pH’sini test 

ettim ve doğru sonucu 
alamadım. 

Musluk suyu mineral içeriği çok 
düşük veya su çok sert. 

REVELATIONⅡ’nin içinden çok 
fazla su akıyor. “Mod” ayarları 

suyunuz için çok düşük. 

Musluk suyunuzun yeterince mineral 
sağlayıp sağlamadığını, akış hızının 
dakikada 2 ile 2.5 litre arasında olup 

olmadığını kontrol edin ve mod 
ayarlarınızı uygun şekilde daha 

yükseğe veya daha düşüğe ayarlayın.  

Kullanırken, 
REVELATION  Ⅱ

kapanıyor. 

REVELATIONⅡ, aşırı ısınıyor. 
REVELATIONⅡ, beş dakikadan 

uzun süre kesintisiz çalışmış. 
REVELATIONⅡ’deki su basıncı 

çok güçlü olabilir. 

REVELATIONⅡ’yi birkaç dakika 
dinlenmeye bırakın. Su akış hızınızın 
dakikada 2 ile 2.5 litre arasında olup 

olmadığını kontrol edin. 

REVELATIONⅡsu 
sızdırıyor.

Filtrelerden biri yanlış yerleşmiş 
veya “O” halkası eksik. 

REVELATIONⅡ’nin içinde yanlış 
giden bir şeyler var. 

Hem filtre #1’in hem de filtre #2’nin 
doğru takılıp  takılmadığını kontrol 

edin. Ünitenin altında elektriğe yakın 
kısımda sızıntı varsa, hemen prizle 

bağlantısını kesin ve bayinizi arayın.

Bardağımın dibinde, 
beyaz bir madde 

kalıntısı var!  

Bu sadece musluk suyunuzdan 
gelen mineraller, zira su 

iyonizasyonu suyu azaltıyor ve 
mineralleri konsantre hale 

getiriyor. 

İçin! Bu mineraller zararlı değildir. 
Bardağı sabunla yıkayın. 

REVELATIONⅡ, 
sadece “arıtılmış” su 

veriyor. 

Su akış hızı dakikada 3.5 litreden 
fazla veya dakikada 1 litreden az 

olabilir. 

Su akışını dakikada 2 ile 2.5 litre 
arasında olacak şekilde ayarlayın. 
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Revelation II Otomatik Tanı Hataları Listesi

REVELATION II problemlere karşı kendisini sürekli  olarak izler. Burada, görebileceğiniz hata 
mesajlarının ve bunlar ile ilgili olarak yapabileceklerinizin bir listesi verilmiştir. 

Hata 0 Besleme hortumundan çıkan su akışı, dakikada 1 litreden az ve su akışı
REVELATION II’nin suyu iyonize etmesine yetmiyor. Lütfen su akışını (LCD ekranda 
göründüğü şekliyle) dakikada 2.0 ile 2.5 litre arasında olacak şekilde arttırın.  Dakikada 3.5 
litrenin üzerine çıkmayın. Aksi takdirde yine aynı mesaj görünecektir. Bu durumda, suyun 
akışını düşürün. Hata 0 mesajının başka tek olası nedeni, su beslemesindeki suyun basıncının 
çok yüksek olmasıdır. Bu nedenle pakete beyaz, kare bir su basınç azaltıcısı dahil edilmiştir. Su 
akışını dakikada 2.0 ile 2.5 litre arasında olacak şekilde arttırdıysanız ve hala Hata 0 mesajını 
görüyorsanız, lütfen batarya veya soğuk su hattı ile REVELATION II arasına beyaz basınç 
azaltıcısını  takın. Hattı kesin ve kesik uçları su basınç azaltıcısına takın.  

NOT:  Beyaz su basınç azaltıcısını taktığınız halde, besleme suyunun buna ihtiyacı olmadığı 
anlaşıldıysa, bu Hata 0 mesajının gösterilmesine neden olacaktır. Bu durumda, beyaz su basıncı 
azaltıcısını çıkarın. Genellikle sadece büyük şehirlerdeki müşterilerin bu beyaz su basınç 
azaltıcısını takması gerekmektedir. 
   
Hata 1 İletişim hatası.  İletişim kablosunda bir problem var. Batarya ile taban arasında doğru 
şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.  

Hata 2 REVELATION II, çok uzun zamandır çalışıyor ve soğuması gerekiyor veya besleme 
suyunun kalitesi ile ilgili bir problem söz konusu (mineraller yetersiz veya kaynak su çok sert). 
Bayiden sipariş ettiyseniz, bu konuda yardımcı olması için bayiyi arayın. 

Hata 3 Filtre Seti  #1 Kullanım Ömrü hatası. 

Hata 4 Filtre Seti  #2 Kullanım Ömrü hatası. 
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Madde Şartnameler

Model Adı REVELATIONⅡ

Nominal Güç Beslemesi AC 100V-120V veya AC 220V-240V / 50-60Hz 

Su Besleme Şekli Musluk suyuna doğrudan bağlantı

Gövde
Boyutlar 15 x 11 x 6 inç

Ağırlık 14 pound

İzin verilen su basıncı 1.5~5.0 kgf/cm2

İzin verilen sıcaklık 5~40℃

Elektroliz 
Yöntemi Sürekli Elektroliz

Elektroliz 
Cihazı

Üretme 
Kapasitesi 1.1 ~3.5ℓ/dak

Elektroliz 
Adımı Alkali su: 4 adım / Asidik su: 4 adım

Elektroliz 
temizleme Otomatik temizleme (temizleme süresi: yakl. 30 saniye) 

Elektrot 9 Plaka Platin/Titanyum

Filtre değişimi Kartuş tipi (çift tip) 

Filtre kullanım 
ömrü Filtre #1 : 3,000L  / Filtre  #2 : 6,000L

Kullanım ömrü 
göstergesi LCD’de harf göstergesi

Filtre 
malzemeleri

Tortu filtresi, taneli aktif karbon, gümüş içerikli aktif 
karbon Sediment filter, granular activated carbon, Seramik 

42                                                          Alkali Su İyonizeri                                                         



Ürün Garantisi                                                                                            REVELATION II

REVELATION II beş yıl parça, işçilik ve  gönderim garantilidir. 

REVELATION II  ile herhangi bir probleminiz olması durumunda, bayinizle 
irtibata geçin. 

Arızalanması durumunda, bayiniz, REVELATION II  ürününüzü onaracak 
veya değiştirecektir.  

REVELATION II 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.  
 

MODEL  ADI

SERİ NO.

TARİH

ADRES

İSİM TEL

Satın aldığınız bayi:

Ürün Garantisi
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