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HƯỚNG DẪN AN TOÀN: Đọc kĩ trước khi sử dụng
• Vui lòng đọc kĩ hướng dẫn sử dụng này trước khi lắp đặt hoặc vận hành máy lọc 

nước ION Kiềm.

• Một số bộ phận của máy có thể được thay đổi để cải thiện chất lượng sản phẩm, 
chức năng hoặc để dễ dàng sử dụng trong thực tế.

Tham khảo các ký hiệu và chỉ báo chính sau đây trong hướng dẫn sử dụng        
sản phẩm.

<CHÚ Ý> <CẢNH BÁO> <NGUY HIỂM>

Sử dụng không đúng cách có thể gây thương tích cho cơ thể

Thông tin về các chức năng và cách sử dụng bị nghiêm cấm

Những ghi chú thông tin quan trọng

Không được mở vì có thể gây điện giật hoặc thương tích khác

Rút phích cắm điện  trong trường hợp gặp sự cố
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Sử dụng không đúng cách có thể gây thương tích cho cơ thể

Như hầu hết các thiêt bị điện dân dụng, các bộ phận điện trong máy lọc nước 
ION Kiềm vẫn có khả năng còn điện ngay cả khi tắt công tắc

Không được tự ý tháo rời máy hoặc tự ý sửa chữa mà không có 
sự đồng ý của nhà sản xuất vì có thể gây ra cháy nổ, chạm 
điện và làm mất hiệu lực bảo hành.

Không đặt máy ở những nơi ẩm ướt như phòng tắm.
Không vệ sinh máy lọc nước ION Kiềm bằng cách xịt nước vì 
có thể gây ra chạm điện.

Không sử dụng nước ION Kiềm khi đang sử dụng thuốc theo 
toa hoặc các loại thuốc khác trong khoảng một giờ trước và 
sau khi uống.
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Như hầu hết các thiêt bị điện dân dụng, các bộ phận điện trong máy lọc nước 
ION Kiềm vẫn có khả năng còn điện ngay cả khi tắt công tắc

Không được dùng tay ướt chạm vào dây điện.

Nếu trường hợp nước văng vào máy lọc nước ION Kiềm:
1. Ngắt kết nối nguồn điện
2. Lau khô máy và đặt máy ở nơi khô thoáng
3. Liên hệ đến hotline Trung tâm dịch vụ khách hàng để 
được hỗ trợ kỹ thuật.
Không được thay đổi dây nguồn khác với thông số kỹ thuật 
của nhà sản xuất.
Không được uốn hoặc ghim/kẹp dây điện vì có thể gây ra 
chạm điện.

Dây điện phải được cắm trực tiếp vào ổ cắm điện.

Không kết nối nhiều thiết bị vào cùng một ổ cắm điện của 
máy.

Ổ cắm điện bụi bẩn có thể gây ra các vấn đề về an toàn điện.

Không được uốn, xoắn, kéo hoặc để vật nặng lên dây điện vì 
có thể gây ra các sự cố về điện, dễ gây cháy nổ.

Không được sử dụng máy trong trường hợp dây nguồn, 
phích cắm hoặc ổ cắm điện bị hỏng.
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Sử dụng không đúng cách có thể gây thương tích cho cơ thể

Chỉ đặt máy ở vị trí thẳng đứng

Không được lắp đặt máy ở những nơi có ánh nắng trực tiếp 
hoặc gần những nơi phát ra nhiệt.

Không sử dụng nước có nhiệt độ trên 950F hoặc 350C.

Cố định máy chắc chắn và chính xác trong trường hợp treo 
máy trên tường.

Trong trường hợp không sử dụng máy nhiều ngày, vui lòng 
để nước chảy qua máy từ 1 đến 3 phút trước khi khởi động

Trong trường hợp chưa từng sử dụng nước ION Kiềm, khuyến 
khích nên sử dụng nước ở mức 1.

KHÔNG ĐƯỢC UỐNG NƯỚC AXÍT

Không trữ nước kiềm hoặc nước axít trong các hộp chứa bằng 
kim loại

Sử dụng không đúng cách có thể gây ra hư hỏng cấu trúc hoặc tổn hại vật lý 
đến máy
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Các hộp chứa bằng nhôm và đồng thau sẽ bị xỉn màu bởi nước 
có tính kiềm và axít.

Khi tiến hành thử pH (với thuốc thử):
1. Tránh xa vùng mắt. Nếu mắt bị kích ứng, rửa kỹ với nước và 

đi đến bác sĩ.
2. Trong trường hợp nuốt phải thuốc thử, uống thật nhiều 

nước và đi đến bác sĩ.
3. Bảo quản thuốc thử trong hộp kín, tránh xa tầm tay trẻ em.
4. Thuốc thử rất dễ cháy, tránh để thuốc thử ở gần trẻ em.

Không chặn lỗ thông hơi của máy để tránh gây ra quá nhiệt 
hoặc các sự cố về điện.
Không sử dụng các chất có benzen, chất pha loãng hoặc các 
hóa chất có tính tẩy rửa mạnh để làm sạch máy vì có thể làm 
hỏng vỏ.
Không chặn đường dẫn nước hoặc đường ống dẫn nước.

Trong trường hợp không sử dụng máy trong nhiều ngày:
1. Rút dây nguồn khỏi ổ cắm điện.
2. Khóa van nước để tránh rò rỉ
3.  Tháo bộ lọc, để ráo nước và đặt vào túi nhựa và để trong     

tủ lạnh.

Sử dụng không đúng cách có thể gây ra hư hỏng cấu trúc hoặc tổn hại vật lý 
đến máy
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PHỤ KIỆN MÁY

1. Tham khảo sơ đồ hướng dẫn ở các trang sau trước khi bắt đầu quá trình lắp đặt máy.

2. Nguồn điện bắt buộc phải đủ 220VAC. Nếu ổ cắm nằm ở phía dưới bồn rửa, tuyệt đối 
không để gần nguồn nước để tránh các sự cố về điện.

3. Trong trường hợp sau khi lắp đặt có xuất hiện mùi lạ, vui lòng liên hệ ngay đến 
hotline Trung tâm dịch vụ khách hàng để được hỗ trợ.

4. Cách sử dụng thuốc thử pH (hoạt chất BTB): Nhỏ 2 - 3 giọt vào khoảng 30ml nước để 
thử. So sánh màu nước với bảng màu đi kèm với bộ dụng cụ thử để xác định độ pH.

Bộ lọc bụi bẩn

Đai cố định

Ống nước Dây nguồn

Khẩu chia nước Hút cao su

Thuốc thử pH Bảng màu pH Vòi lấy nước kiềm

MÁY LỌC NƯỚC ION KIỀM

EK-99
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

www.robot.com.vn
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TÊN VÀ CHỨC NĂNG CỦA MÁY

1 MÀN HÌNH LCD

2 NÚT CHỨC NĂNG 
CẢM ỨNG

3 VÒI LẤY NƯỚC 
 ION KIỀM

4 CỬA TRƯỢT

5 LÕI SỐ 1 6 LÕI SỐ 2
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7 LỖ  NƯỚC VÀO 8 LỖ RA NƯỚC AXÍT

9 LỖ CẮM DÂY ĐIỆN

10 CÔNG TẮC

1. MÀN HÌNH LCD
 Tất cả các thông tin, tính năng chính của máy sẽ được hiển thị trên màn hình LCD.

2. NÚT CHỨC NĂNG CẢM ỨNG
 Nút chức năng cảm ứng dùng để lựa chọn mức kiềm/axít hoặc nước lọc.

3. VÒI LẤY NƯỚC ION KIỀM
 Vòi lấy nước kiềm/axít sau khi điện phân nước.

4. CỬA TRƯỢT
 Trượt để mở cửa giúp thay lõi lọc dễ dàng và nhanh chóng.

5. LÕI SỐ 1
 Loại bỏ các chất cặn bẩn từ nước máy đầu vào.

6. LÕI SỐ 2
 Loại bỏ các chất cặn còn sót lại của nước sau khi đi qua lõi lọc số 1.

7. LỖ NƯỚC VÀO
 Lỗ lấy nước vào từ nguồn nước máy hoặc thông qua ống nước.

8. LỖ RA NƯỚC AXIT
 Lỗ xả nước kiềm/axít khi điện phân nước.

9. LỖ CẮM DÂY ĐIỆN
 Lỗ kết nối dây điện và nguồn điện.

10. CÔNG TẮC
 Công tắc đóng/mở nguồn điện chính cho máy.
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NHỮNG LƯU Ý ĐẶC BIỆT KHI LẮP ĐẶT

• Thiết bị này chỉ sử dụng với nguồn điện có điện áp 220VAC. Hãy đảm bảo điện áp 
nguồn điện trước khi lắp đặt.

• Không được lắp đặt thiết bị ở những nơi có ánh nắng trực tiếp hoặc những nơi có 
nhiệt độ quá lạnh để tránh gây hư hỏng.

• Không được lắp đặt thiết bị ở quá gần nguồn nước. Máy lọc nước ION kiềm phải được 
kết nối với nguồn nước mát tự nhiên (không được kết nối với nguồn nước nóng).

• Không lắp đặt thiết bị ở những nơi có nhiệt độ cao.

• Khi gặp vấn đề về kỹ thuật, không được tự ý tháo rời hay sửa chữa các thành phần 
của máy.

Thiết bị này phải 
được đặt thẳng 
đứng ở những 
nơi khô thoáng 
để tránh va đập, 
trơn trượt

Không đặt thiết bị 
nằm lên ống dây 
để tránh bị cong 
hoặc ép

Thiết bị phải được 
lắp đặt cách xa hệ 
thống thoát nước 
tối thiểu 1m.

Không được lắp đặt 
thiết bị ở những nơi 
có ánh nắng trực 
tiếp, nơi có nhiệt độ 
cao, hoặc những nơi 
dễ gây hỏa hoạn
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HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT THIẾT BỊ

BƯỚC 1: Tháo đầu lưới lọc ra khỏi vòi nước

BƯỚC 2: Dùng băng tan (cao su non) quấn chỗ khớp nối. Kết nối khẩu chia nước 
vào vòi nước. Trong bộ phụ kiện đi kèm theo sản phẩm có 3 vòng cao su có kích 
thước khác nhau để sử dụng cho các vòi nước không có kích thước theo tiêu 
chuẩn.

BƯỚC 3: Tháo đai ốc khỏi mặt trên của khẩu chia nước. Trượt đai ốc qua khoảng 
50 mm đầu ống, sau đó vặn đai ốc vào khẩu chia nước. Ống nối phải kết nối khít 
và chặt với khẩu chia nước.

BƯỚC 4: Đặt máy lọc nước ION kiềm nằm ngang để có thể thấy được 2 cút nối 
nhanh ở phía dưới đáy của máy. Kết nối ống dẫn nước vào đúng vị trí tương ứng 
của cút nối nhanh. Để có thể tháo ống ra, ấn và giữ cút nối nhanh, đồng thời 
thực hiện tháo bỏ ống dẫn nước cũ ra.

BƯỚC 5: Thực hiện đi đường ống từ khẩu chia nước đến van đầu vào ở phía dưới 
đáy thiết bị. Đảm bảo kết nối ống vào trong cút nối nhanh khoảng 1cm cho đến 
khi không thể tháo ra được.

BƯỚC 6: Kết nối đầu đường ống còn lại với lỗ thoát nước phía dưới thiết bị và 
đầu còn lại kết nối với bồn rửa bằng cốc hút được cung cấp trong bộ phụ kiện đi 
kèm. Một số phụ kiện có thể có nước trong quá trình kiểm tra tại nhà máy.

 Chỉ Sử Dụng Nước Lạnh Với Máy Lọc Nước ION Kiềm
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HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT THIẾT BỊ
(Lắp đặt cho loại vòi bồn rửa)

Xoay theo chiều kim đồng hồ để kết nối với 
vòi nước sau khi đặt roan cao sau vào

Nguồn nước vào

Đầu lọc bụi

Roan cao su trong 
khẩu chia nước
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HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT THIẾT BỊ
(Lắp đặt cho loại vòi treo tường)

Nguồn nước vào

Roan cao su trong khẩu chia nước

Kết nối nguồn nước đầu vào và 
ổng xả nước thải vào phía dưới 
máy lọc nước ION kiềm

Van khóa/mở khẩu chia nước

Đầu lọc bụi

ĐẦU RA NƯỚC AXÍT

NƯỚC ĐẦU VÀO
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HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐẶT DƯỚI GẦM
(Chỉ áp dụng cho loại đặt dưới gầm)

1. Gắn cút nối nhanh và bộ mở rông 
vào đầu vòi lấy nước ION kiềm

2. Cắt một đoạn ống ¼ inch và kết nối 
với cút nối nhanh trên đầu thiết bị, 
sau đó lắp đầu còn lại của ống vào 
đầu nối của vòi lấy nước ION kiềm

3. Kết nối đoạn ống ½ inch từ “Lỗ vào 
nước đầu nguồn” ở phía dưới máy 
lọc nước ION kiềm, đến chỗ kết nối 
nước axít trên vòi

ĐẦU RA NƯỚC AXÍT

NƯỚC ĐẦU VÀO
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HƯỚNG DẪN THAY LÕI LỌC

4. Cắm dây điện nối dài vào kết nối vòi 
và cắm đầuc òn lại vào mặt sau của 
máy lọc nước ION kiềm

• Lõi lọc số 1: Tuổi thọ của lõi lọc số 1 được hiển thị ở phía góc trái của màn 
hình LCD. Cột hiển thị sẽ giảm tương ứng với tuổi thọ của lõi lọc. Khi lõi lọc 
còn 700 lít sẽ có âm báo để thay lõi lọc mới. Máy lọc nước ION kiềm sẽ không 
hoạt động khi tuổi thọ của lõi lọc được sử dụng hết
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• Lõi lọc số 2: Tuổi thọ của lõi lọc số 2 được hiển thị ở phía góc phải của màn 
hình LCD. Cột hiển thị sẽ giảm tương ứng với tuổi thọ của lõi lọc. Khi lõi lọc 
còn 700 lít sẽ có âm báo để thay lõi lọc mới. Máy lọc nước ION kiềm sẽ không 
hoạt động khi tuổi thọ của lõi lọc được sử dụng hết

 Tuổi thọ lõi số 1: khoảng 4,000 lít 

 Tuổi thọ lõi số 2: khoảng 8,000 lít 

 Hướng dẫn thay lõi lọc

1. Trượt cửa trước của máy từ trái sang phải để mở khoang chứa.

2. Chọn lõi lọc và vặn sang trái để lấy lõi lọc ra khỏi khớp giữ.

3. Tháo lớp niêm phong của lõi lọc mới.

4. Đặt lõi lọc mới vào khớp giữ và vặn phải để cố định lõi lọc.

5. Đóng cửa trước lại và bấm nút vận hành máy.

6. Sau khi xả hết khoảng 5 lít nước , ở chế độ chờ, bấm nút lấy nước kiềm cảm 
ứng để sử dụng.
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MÀN HÌNH LCD & CÁC NÚT CHỨC NĂNG
* Màn hình LCD

* Các nút chức năng cảm ứng

1. Chỉ báo tuổi thọ lõi lọc số 1
2. Chỉ báo tuổi thọ lõi lọc số 2
3. Chỉ báo chế độ sục rủa
4. Chỉ báo chế độ nước tinh khiết
5. Chỉ báo lựa chọn chế độ
6. Chỉ báo chế độ nước kiềm
7. Chỉ báo chế độ nước axít
8. Cấp độ nước kiềm/axít
9. Lưu lượng nước lọc
10. Chỉ báo báo lỗi

1. Nút chọn chế độ vận hành/chờ
2. Nút chọn loại nước kiềm
3. Nút chọn loại nước axít
4. Nút chọn nước lọc
5. Nút lựa chọn chế độ
6. Nút cài đặt chế độ
7. Nút sục rửa tấm điện cực
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TÍNH NĂNG CỦA MÀN HÌNH LCD
1. Chỉ báo tuổi thọ lõi lọc số 1:
 Đèn hiển thị tuổi thọ còn lại của lõi lọc số 1.

2. Chỉ báo tuổi thọ lõi lọc số 2:
 Đèn hiển thị tuổi thọ còn lại của lõi lọc số 2.

3. Chỉ báo báo sục rửa:
 Biểu tượng sẽ hiển thị khi trong chế độ sục rửa. (Trong trường hợp thiết bị 

hoạt động liên tục lên đến 10, 20, 30 lít nước (có thể chọn lượng nước) 
hoặc trong chế độ tự vận hành, máy sẽ tự khởi động tính năng sục rửa 
trong khoảng thời gian 20 giây.) * Thời gian và khoảng thời gian sục rửa sẽ 
được quyết định dựa trên việc cài đặt công suất thiết bị.

4. Chỉ báo nước tinh khiết:
 Biểu tượng sẽ sáng khi chế độ nước tinh khiết được chọn

5. Chỉ báo chế độ vận hành:
 Biểu tượng thay đổi tương ứng theo chế độ được chọn. 

6. Chỉ báo nước kiềm:
 Biểu tượng sẽ sáng khi chế độ nước kiềm được chọn.

7. Chỉ báo nước axít:
 Biểu tượng sẽ sáng khi chế độ nước axít được chọn.

8. Cấp độ nước kiềm/axít:
 Biểu tượng hiển thị cấp độ của nước kiềm/axít.

9. Lưu lượng nước:
 Biểu tượng hiển thị lưu lượng nước đầu vào.

10. Chỉ báo báo lỗi:
 Biểu tượng sẽ hiển thị khi phát hiện lỗi trên thiết bị.
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CÁC TÍNH NĂNG ĐẶC BIỆT
1. Hệ thống cảm ứng BẬT/TẮT một chạm để lựa chọn chức năng thích hợp.

2. Hệ thống 9 tấm điện cực Titanum phủ Platinum (đã được cấp bằng sáng chế).

3. Máy có khả năng tạo ra 9 loại nước khác nhau: bốn (4) loại nước kiềm, bốn (4) 
loại nước axít, một (1) nước tinh khiết.

4. Màn hình LCD lớn (màn hình LCD với nhiều màu sắc hiển thị khác nhau).

5. Dễ dàng chọn cấp độ nước thông qua hệ thống màn hình cảm ứng tiện lợi.

6. Màn hình LCD hiển thị chỉ số mức pH của nước (nồng độ axít và kiềm).

7. Độ pH của nước sẽ được hiển thị trên màn hình với 7 màu sắc khác nhau (màu 
đỏ thể hiện tính axít cao nhất và màu tím có tính kiềm cao nhất).

8. Hệ thống vận hành có chức năng tự chẩn đoán và hiển thị lỗi trong hệ thống.

9. Hệ thống lọc kép với 2 lõi lọc công suất lớn.

10. Cảm biến lõi lọc không dây giúp kiểm tra các bộ phận trong máy và dự đoán 
tuổi thọ còn lại của lõi lọc. (mình bỏ tính năng này)

11. Tính năng xem lượng nước thực tế còn lại thông qua màn hình hiển thị tuổi 
thọ lõi lọc.

12. Tính năng thông báo bằng giọng nói đối với từng chế độ lựa chọn.

13. Hiển thị lượng nước lọc mỗi phút (min) theo lít (l).

14. Hệ thống bộ nguồn chuyển đổi mạch SMPS tân tiến.

15. Tính năng tự động làm sạch giúp xả bỏ nước và làm sạch thiết bị sau mỗi lần 
sử dụng.

16. Chu kỳ làm sạch tự động đảm bảo giúp làm sạch và bảo quản thiết bị tốt hơn.

17. Trong quá trình lấy nước ở chế độ nước tinh khiết, máy được thiết kế để không 
thải ra nước có tính axít, giúp tiết kiệm nước thải không cần thiết.

18. Hệ thống cửa trước dạng trượt giúp dễ dàng và tiết kiệm thời gian trong việc 
thay thế lõi lọc (đã được cấp bằng sáng chế).
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NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG
1. Nút nguồn BẬT/TẮT trên mặt trước máy lọc nước ION kiềm
• Khi vận hành máy lần đầu tiên, máy sẽ tự động sử dụng 2 lít nước để sục rửa các bộ 

phận bên trong hệ thống lọc.
• Sau khi quá trình sục rửa hoàn tất, chọn các phím cảm ứng để lựa chọn chức năng 

muốn sử dụng.

2. Khi nhấn chạm nút Alkali, màn hình sẽ hiển thị mức dộ pH bằng các màu 
sắc khác nhau và chỉ số. Sẽ có một thông báo bằng giọng nói để báo mức 
nước kiềm khi máy đang xử lý nước.

• Mỗi lần chạm vào nút sẽ tăng mức kiềm của nước. Hãy chạm nút cảm ứng cho đến 
khi đạt mức kiềm mong muốn.

• Hệ thống vận hành máy có bộ nhớ để ghi nhớ mức pH đã sử dụng trước đó trong 
phần cài đặt để dễ dàng lấy nước khi dùng.

• Tuy nhiên, nếu lựa chọn và sử dụng ở mức 4 trong lần sử dụng trước, máy sẽ tự động 
chuyển về mức 2 để đảm bảo độ an toàn khi sử dụng.

3. Khi nhấn chạm nút Acidic, màn hình sẽ hiển thị mức độ pH bằng các màu 
sắc khác nhau và chỉ số. Sẽ có một thông báo bằng giọng nói để báo mức 
nước axít khi máy đang xử lý nước.

• Mỗi lần chạm vào nút sẽ tăng mức axít của nước. Hãy chạm nút cảm ứng cho đến 
khi đạt mức axít mong muốn.

• Nếu lần sử dụng trước là nước có tính axít, máy sẽ tự động thiết lập lại cài đặt để lọc 
nước kiềm để đảm bảo an toàn khi sử dụng.

• Màn hình sẽ nhấp nháy khi đang lấy nước có tính axít.

4. Khi nhấn chạm nút Purify, máy sẽ tiến hành phân phối nước tinh khiết.

5. Khi nhấn chạm nút Washing, màn hình sẽ nhấp nháy màu đỏ và có thông 
báo bằng giọng nói “Don’t drink water!”. Sau khi máy tự động sục rửa 
trong 30 giây, máy sẽ trở về vận hành ở chế độ chờ.

• Có thể thực hiện chức năng sục rửa để làm sạch các tấm điện cực khi cần thiết mà 
không cần phải chờ theo thiết lập sẵn của máy.

• Sau khi quá trình sục rửa hoàn tất, máy sẽ tự động thiết lập để xử lý nước kiềm.
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 ĐIỀU CHỈNH CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN
• Bật máy lọc nước.
• Nhấn giữ nút “Mode” trong vòng 5 giây.
• Bấm nút “Mode” cho đến khi biểu tượng Alkali xuất hiện và nhấp nháy trên màn 

hình LCD.
• Bấm nút “Alkali” để lựa chọn mức kiềm muốn điều chỉnh.
• Khi đã chọn mức kiểm cần điều chỉnh, nhấn nút “Purify +” để tăng cường độ 

dòng điện hoặc nút “Washing –“ để giảm cường đồ dòng điện. (Lưu ý: thiết lập 
ban đầu của máy ở mức 50 và có thể điều chỉnh giá trị cao nhất là 100 và thấp 
nhất là 0 với mỗi 1 đơn vị điều chỉnh).

• Khi đã hoàn tất việc điều chỉnh cường độ dòng diện, nhấn nút “Set up” để lưu cài 
đặt vào hệ thống điều khiển của máy.

 ĐIỀU CHỈNH ÂM LƯỢNG
• Bật máy lọc nước.
• Nhấn giữ nút “Mode” trong vòng 5 giây.
• Menu thiết lập đầu tiên trong danh sách hiển thị trên màn hình LCD là điều chỉnh 

âm lượng, với biểu tượng “VOICE” nhấp nháy ở cuối màn hình.
• Để tăng âm lượng, nhấn nút “Purify +”; để giảm âm lượng, nhấn nút             

“Washing –“. 
 Lưu ý: thiết lập ban đầu của máy sẽ được cài đặt ở mức tối đa
• Khi đã hoàn tất việc điều chỉnh cường độ dòng diện, nhấn nút “Set up” để lưu cài 

đặt vào hệ thống điều khiển của máy.

THIẾT LẬP 
(cường độ dòng điện, âm lượng, các điều chỉnh khác)
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CẢNH BÁO HOẠT ĐỘNG / THÔNG BÁO LỖI
• Sử dụng không đúng cách có thể gây ra hư hỏng cấu trúc của máy hoặc các vấn đề 

về tổn thương vật lý khi sử dụng.
• Không được thực hiện bất kì điều chỉnh nào đối với máy.
• Không được đặt bất cứ vật gì lên trên máy.
• Tháo rời ống (vòi) lấy nước kiềm trước khi nhấc máy lên. Nếu không sẽ làm vỡ ống 

dẫn đến rò rỉ nước.
• Không nên đóng lỗ xả nước của máy.
• Đảm bảo kiểm tra nguồn điện ở mức 220VAC trước khi sử dụng.
• Không sử dụng nước nóng, chỉ sử dụng nước nguội cho máy.
• Rút phích cắm điện khi không sử dụng trong thời gian dài (từ một tuần trở lên).
• Không được sử dụng nước giếng, nước ngầm, nước ô nhiễm hoặc nước nhiễm kim 

loại để làm nguồn nước cấp cho máy.
• Không sử dụng nước có nhiệt độ trên 35oC/95oF để tránh gây hư hỏng hoặc làm 

giảm tuổi thọ lõi lọc (tốt nhất là nước ở nhiệt độ phòng).
• Không sử dụng nước đã được ION hóa trước.
• Không được vệ sinh máy bằng các hóa chất có cồn.
•  Chỉ sử dụng các lõi lọc thay thế chính hãng.
• Cẩn thận không để lắc hoặc làm rơi máy.

 GHI CHÚ: Trong trường hợp lượng nước đầu vào thấp hơn 1,0 lít mỗi phút hoặc cao hơn 
5,0 lít mỗi phút, máy sẽ không hoạt động để vận hành tính năng tự bảo vệ. Do đó, áp 
lực nước của nguồn nước đầu vào cần được điều chỉnh cho phù hợp. (Mã lỗi: E1)

E1: Lưu lượng nước từ vòi nước quá cao hoặc quá thấp.
E2: Vấn đề lỗi đọc bộ nhớ của hệ thống lõi lọc.
E3: Vấn đề quá tải và quá nhiệt.

Sau khi kiểm tra MÃ LỖI, vui lòng liên hệ ngay kĩ thuật viên để được hỗ trợ.
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 Lõi lọc số 1: Lõi lọc UF
• Lớp lọc cặn mật độ cao 
 Loại bỏ cặn trong nước có kích thước 5 microns 

trở lên (bùn, rỉ sét, cát, …)
• Lớp than hoạt tính
 Lớp carbon làm từ gáo dừa siêu mịn
• Lớp lọc cặn mật độ cao
 Loại bỏ cặn trong nước có kích thước 5 microns 

trở lên (bùn, rỉ sét, cát, v.v…)
• Màng siêu lọc (Màng lọc UF)
 Vải sợi rỗng (loại bỏ vi khuẩn, chất gây đục 

nước, v.v… có kích thước 0.3 microns trở lên)

Lõi lọc số 2: Lõi lọc than hoạt tính đa cấp
• Lớp lọc cặn mật độ cao
 Loại bỏ cặn trong nước có kích thước 5 microns 

trở lên (bùn, rỉ sét, cát, v.v…)
• Công nghệ hạt gốm Canxi
 Giúp loại bỏ clo và cloramin trong nước
• Lớp than hoạt tính
 Lớp carbon làm từ gáo dừa siêu mịn
• Lớp lọc cặn mật độ cao
 Loại bỏ cặn trong nước có kích thước 5 microns 

trở lên (bùn, rỉ sét, cát, v.v…)
• Lớp than hoạt tính
 Lớp carbon làm từ gáo dừa siêu mịn
• Lớp lọc cặn mật độ cao
 Loại bỏ cặn trong nước có kích thước 5 microns 

trở lên (bùn, rỉ sét, cát, v.v…)

HỆ THỐNG LÕI LỌC
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Đèn UV được trang bị ở phía trên bộ điện giải để giúp làm sạch nước kiềm tăng 
cường độ an toàn cho nước nhờ việc khử trùng bằng tia UV, loại bỏ các vi khuẩn có 
hại cho cơ thể con người. Quá trình khử trùng nước: đèn UV, nước qua lõi lọc số 1 
và số 2, cuối cùng là qua bộ điện giải.

 Công dụng của lõi lọc cặn

* Dùng để loại bỏ cặn bẩn cho bộ điện 
giải, tuổi thọ khoảng 2~6 tháng,   
tùy thuộc vào chất lượng nguồn 
nước.

* Hãy thay lõi lọc khi máy phát ra 
thông báo. Ở vị trí lõi lọc số 2, hãy đặt 
1 lõi lọc cặn và tiến hành xử lý nước 
axít ở mức 1 trong khoảng 10 phút.

* Tháo lõi lọc cặn và thay bằng lõi lọc 
số 2.

   (Lõi lọc cặn chỉ được dùng 1 lần)

ĐÈN TIA CỰC TÍM (ĐÈN UV)

THÔNG TIN LÕI LỌC CẶN
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NGUYÊN LÍ NƯỚC ĐIỆN GIẢI

Với nước điện giải, do phản ứng tạo ra ION hiđrôxít (OH–) cực âm (-) sẽ sản sinh ra 
nước ION kiềm với các khoáng chất (phạm vi pH 7,5 ~ 10) như Ca, K, Mg, Na, v.v… 
Cực dương (+) tạo ra ION hiđrô (H+) (phạm vi pH 3,5 ~ 6,5) do khí oxy (O2) tạo ra 
phản ứng và nước ION axít có nhiều ION như Cl, S, P.

Nước   kiềm và nước ION axít được tạo ra bởi bộ điện giải có các đặc điểm            dưới 
đây.

Nước axít Nước kiềm

Quá trình 
điện phân
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NƯỚC ION KIỀM VÀ AXÍT
 Hướng dẫn sử dụng nước ION kiềm
1. Nếu không sử dụng máy trong hơn 24 giờ, hãy để nước được xử ở cài đặt “Nước 

tinh khiết – Puri§ed Water” trong ít nhất 3 – 5 phút trước khi tiến hành các vận 
hành khác.

2. Nếu lần đầu tiên sử dụng nước ION kiềm, chúng tôi khuyến nghị nên bắt đầu 
dùng ở mức 1 sau đó  điều chỉnh lượng nước hoặc mức độ phù hợp nhất với cơ 
thể, tăng từ từ theo thời gian cho đến khi cơ thể thích nghi. (Mức 1 được khuyến 
nghị cho những người lần đầu tiên sử dụng nước ION kiềm).

3. Bảo quản nước ION kiềm trong các hộp, ly thủy tinh đậy kín và để trong tủ lạnh 
không quá 2 ngày để đạt hiệu quả tối đa. Nên sử dụng nước ION kiềm trong vòng 
12 giờ đầu tiên sau khi điện giải để đạt hiệu quả tốt nhất.

 Hướng dẫn sử dụng nước axít
 (Nước axít là không thể uống được – KHÔNG ĐƯỢC UỐNG )

1. Chỉ sử sụng nước axít để khử trùng, làm sạch, nhưng là một loại nước cân bằng 
(toner) cho da/da mặt .

2. Nước axít có hiệu quả tốt nhất từ 1 – 7 ngày sau khi điện giải và nên được lưu trữ 
trong hộp/ly thủy tinh kín và đặt trong tủ lạnh.

 Hướng dẫn sử dụng nước tinh khiết

1. Nước sạch sẽ không có các chất clo do đã được đi qua hệ thống lọc và sơ lọc ION 
hóa bên trong máy.

2. Nước tinh khiết sử dụng tốt nhất cho mục đích uống thuốc.

3. Người đang sử dụng thuốc thì có được uống nước ION kiềm?
 Hoàn toàn được. Tuy nhiên để phòng ngừa, xin vui lòng KHÔNG ĐƯỢC UỐNG 

nước ION kiềm từ 45 phút đến một giờ trước và sau khi uống thuốc hoặc sử dụng 
thực phẩm chức năng.
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CÁCH DÙNG NƯỚC ION KIỀM
Nước ION kiềm mạnh: pH 11.0+:

Nước ION kiềm mạnh giúp làm sạch các chất bẩn khó tẩy rửa trong cuộc sống hằng 
ngày nhờ khả năng tẩy mạnh mẽ.

Chuẩn bị thực phẩm: rửa rau củ, trái cây.

Vệ sinh: vệ sinh dụng cụ nhà bếp. Rửa sạch dầu, bụi bẩn bám lâu ngày từ các lỗ 
thông hơi và hệ thống quạt hút, và vệ sinh chung trong nhà bếp.

Tẩy rửa vết bẩn: với khả năng tẩy rửa mạnh, dễ dàng loại bỏ các vết bẩn như cà 
phêp, nước tương và vết dầu một cách dễ dàng, cũng như các vết bẩn cứng đầu 
trong phòng tắm, nhà vệ sinh.

Rửa chén, đĩa: giúp tiết kiệm hóa đơn tiền nước vì chỉ cần 1/3 đến ¼ lượng nước 
ION kiềm là đủ để làm sạch chén, đĩa và xả lại bằng chất tẩy rửa ít hơn thông 
thường.

Nước ION kiềm: pH 8.0 – 10.0:
Nhiều lợi ích như hấp thụ, hòa tan và dẫn nhiệt.

Uống nước: uống 2 ly nước ION kiềm vào mỗi buổi sáng sẽ giúp cải thiện cho sức 
khỏe, cũng như trong quá  trình giảm cân.

Chuẩn bị thực phẩm: rửa rau củ, thịt cá. Tăng hương vị cho các loại rau củ hơn khi 
nấu bằng nước ION kiềm. Sử dụng ít gia vị và muối hơn trong chế độ ăn uống hằng 
ngày.

Nấu cơm: sử dụng nước ION kiềm đẻ vo gạo và nấu cơm sẽ giúp hạt cơm thơm ngon 
và dẻo mịn hơn.

Pha trà: sử dụng nước ION kiềm để pha trà sẽ giúp tăng màu sắc, cải thiện mùi vị 
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Nấu súp và các món hầm: sử dụng nước ION kiềm để giúp thành phần các món 
hầm và súp trở nên mềm và ngon ngọt hơn mà không cần cho thêm quá nhiều gia 
vị. Loại nước này tốt cho những người  muốn giảm lượng muối vào món ăn.

Chăm sóc cây cảnh: sử dụng nước ION kiềm để tưới cây và hoa giúp kéo dài độ tươi 
và tuổi thộ cây trồng. Nước ION kiềm có độ pH 9,0 cũng có thể dùng để phục hồi các 
cây bệnh. Nước ION kiềm cũng kích thích sự nảy mầm và cải thiện sự phát triển của 
hạt giống.

Vật nuôi: sức khỏe vật nuôi sẽ được cải thiện đáng kể. Mùi khó chịu của cơ thể vật 
nuôi sẽ giảm, cũng như mùi hôi từ chất thải và nước tiểu vật nuôi.

Đồ thủ công: khuyên dùng trong việc nhuộm quần áo cũng như cho các món đồ 
thủ công khác để có được màu sắc rực rỡ.

Sức khỏe: bằng việc sử dụng liên tục, lượng axít trong cơ thể sẽ chuyển đổi dần về 
mức kiềm. Hãy uống một lượng nước ít nhất bằng một nửa trọng lượng cơ thể để 
thay đổi dần mức axít thành mức kiềm nhẹ.

Làm sạch hệ tiêu hóa: sử dụng thiết bị làm sạch hệ tiêu hóa với một lượng nước 

ấm ION kiềm (bằng nhiệt độ cơ thể) để loại bỏ các chất cặn bã và chất thải tích tụ.

Các công dụng khác: nước ION kiềm có khả năng làm giảm các phân tử gốc tự do 
trong cơ thể, giúp làm chậm quá trình lão hóa và ổn định nhiệt độ cơ thể.

Nước tinh khiết: pH 7.0:

Nước sạch dùng để uống, không có clo, rỉ sét và các chất vẩn đục.

Trẻ em: sử dụng nước tinh khiết có độ pH là 7 để dùng chuẩn bị thức ăn cho trẻ            
sơ sinh.
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CÁCH DÙNG NƯỚC CÓ TÍNH AXÍT
Nước axít có pH 4.0 – 6.0:
Rửa mặt: Rửa nhẹ lên da và để khô sẽ giúp làm cân bằng độ ẩm và săn chắc cho da. 
Nước này cũng được dùng như là một nước cân bằng (toner) sau khi cạo râu.

Chăm sóc tóc: dùng để xả tóc sau khi gội đầu giúp giảm xơ rối tóc và đem lại độ óng 
mượt cho tóc. Cũng có thể lưu trữ trong bình xịt để cấp ẩm cho tóc và mặt khi đi ra 
ngoài.

Nước tắm: thêm một ít nước có tính axít vào nước tắm để giúp bồn tắm không bị 
đóng cặn, ngoài ra còn giúp cho cơ thể cảm giác ấm áp và dễ chịu.

Chăm sóc thú cưng: xịt nước có tính axít và chải lông để giúp thú cưng có một bộ 
lông mềm mượt và óng ả.

Xả quần áo: ngâm quần áo với nước có tính axít trước khi vắt sẽ giúp làm mềm 
quần áo.

Nấu đậu: nấu đậu với nước có tính axít sẽ giúp đẩy nhanh thời gian nấu chín, và tiết 
kiệm nước.

Thực phẩm chiên xào: chiên xào thức ăn với nước có tính axít sẽ giúp món ăn 
thêm ngon và giòn hơn.

Thực phẩm đông lạnh: phun một ít nước có tính axít vào khi đông lạnh thực 
phẩm (đặc biệt là cá và tổm) sẽ không làm mất hương vị khi rã đông.

Vết ố: ngâm quần áo và vật dụng với nước có tính axít trong vòng 24 giờ để đễ dàng 
loại bỏ vết ố, bụi bẩn và dầu mỡ.

Chén đĩa: rửa chén đĩa và ly bằng nước có tính axít giúp sạch và sáng bóng.

Đánh bóng: đánh bóng gương, kính mắt, các đồ vặt bằng kính và cửa sổ để có độ 
sáng bóng cao.

Vệ sinh nhà cửa: loại bỏ bụi bẩn trên sàn gỗ cứng, gạch men, ... mà không để lại 
cặn dính.
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CÁC LỖI THƯỜNG GẶP VÀ GIẢI PHÁP
• Đèn nguồn không sáng hoặc công tắc nguồn không hoạt động:

1. Máy chưa được cắm nguồn đúng cách.
 Đảm bảo máy đã được cắm nguồn đúng cách.

2. Máy được cắm nguồn vào nguồn điện có công tắc.
 Kiểm tra lại công tắc của nguồn điện.

3. Cầu chì ở phía đáy của máy có thể bị nổ.
 Thay mới cầu chì ở phía đáy của máy.

• Lượng nước thấp hoặc nước không chảy:

1. Khẩu chia nước và/hoặc nguồn cấp nước bị tắt nghẽn.
 Đảm bảo tất cả van cấp nước đều đã mở.

2. Ống nước bị gấp khúc, nghẽn.

 Kiểm tra lại tất cả các ống và vòi nước.

3. Áp lực nước trong nhà quá thấp.

 Áp lực nước có thể thấp bởi rất nhiều lý do như: hệ thống xử lý nước R.O, hệ 
thống phun nước, . . . Vui lòng liên hệ ngay cho kĩ thuật viên để được hỗ trợ.

• Đường ống bị rò rỉ:

1. Đường ống không được lắp đặt đúng cách hoặc đường ống bị hư hỏng.

 Tháo ống, sau đó kết nối lại để đảm bảo ống đã được lắp đặt đúng vị trí hoặc 
thay ống mới nếu bị hư hỏng.

• Nước có mùi hoặc vị khó chịu:

1. Các lõi lọc cần được thay thế.
 Thay thế lõi lọc mới chính hãng.
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HƯỚNG DẪN TÍNH NĂNG VỆ SINH MÁY BẰNG 
NƯỚC AXÍT VÀ BẢO DƯỠNG MÁY HÀNG NGÀY

• Máy phát ra tiếng ồn bất thường:

1. Các bộ phận bên trong máy có thể có vấn đề.

 Ngắt kết nối máy với nguồn điện và liên hệ kĩ thuật viên để được hỗ trợ.

• Máy bị rò rỉ nước:

1. Các bộ phận bên trong máy có thể có vấn đề.

 Ngắt kết nối máy với nguồn điện và liên hệ kĩ thuật viên để được hỗ trợ.

Nhiều nơi có hàm lượng khoáng chất quá mức trong nguồn nước, theo thời gian sẽ 
gây tích tụ trong máy lọc nước lọc nước ION kiềm và dẫn đến tắc nghẽn. Tính năng 
vệ sinh máy bằng nước có tính axít hàng ngày của máy lọc nước ION kiềm giúp giảm 
sự tích tụ của các khoáng chất có hại này, từ đó tối đa hóa tuổi thọ và hiệu suất của 
máy. Ở những nơi có hàm lượng khoáng chất nặng, khuyến nghị nên vệ sinh máy 1 
tuần 1 lần, và nên thực hiện vào buổi tối vì quá trình này cần nhiều thời gian để có 
hiệu quả tốt nhất.



33

Q&A
Q: Uống nước điện giải ION kiềm sẽ đem lại những lợi ích gì?
A: Điều này còn tùy thuộc vào mức nước điện giải ION kiềm mà bạn bắt đầu sử dụng. 
Nước điện giải cung cấp cho cơ thể rất nhiều oxy để tạo năng lượng. Nước điện giải 
cũng có vị ngon hơn nhiều so với nước thông thường, sử dụng rất tốt trong việc pha 
cà phê, trà, và nước trái cây, . . . Nước điện giải ION kiềm cũng được dùng cho việc 
chế biến món ăn vì nó giúp hiđrát hóa thức ăn và làm dậy mùi thơm của món ăn. Tuy 
nhiên, các thay đổi khác bên trong cơ thể sẽ nhạy cảm hơn. Nếu cơ thể đang tích tụ 
nhiều chất thải axít trong thời gian dài, thì sẽ dẫn nhiều bệnh lý khác và rất mất 
nhiều thời gian để đảo ngược quá trình này lại. Để có thể rút ngắn việc cân bằng pH 
trong cơ thể, hãy nên uống nước điện giải ION kiềm hàng ngày để có được hiệu quả 
tốt và cải thiện các vấn đề của cơ thể.

Q: Những ai không nên uống nước điện giải ION kiềm?
A: Một số người phải cần bắt đầu uống một lượng nhỏ nước điện giải ION kiềm, 
khoảng 230ml nước ở mức kiềm 1 mỗi ngày. Đặc biệt là những người cao tuổi 
thường hay tích tụ các chất độc hại và kim loại nặng trong cơ thể, thậm chí là các loại 
thuốc kháng sinh tích tụ trong nhiều năm. Trẻ em dưới 3 tuổi không nên uống nước 
điện giải ION kiềm, chỉ nên uống nước tinh khiết từ máy lọc nước ION kiềm. Trẻ em 
từ 4 đến 12 tuổi nên uống nước điện giải ION kiềm trong mức 1 (một) và mức 2 (hai), 
không nên uống ở mức 3 (ba) hoặc mức 4 (bốn).

Q: Có nên uống thuốc hoặc sử dụng thực phẩm chức năng với nước điện 
giải ION kiềm?
A: Không nên dùng nước điện giải ION kiềm từ 45 phút cho đến 1 tiếng trước hoặc 
sau khi uống thuốc hoặc sử dụng thực phẩm chức năng. Thay vào đó hãy dùng nước 
đun sôi để nguội hoặc nước tinh khiết lấy từ máy.
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Q: Nên uống bao nhiêu nước và uống ở mức nào là phù hợp?
A: Tối thiểu nên uống một lượng nước bằng một nửa trọng lượng cơ thể mỗi ngày. 
Nên bắt đầu uống từ mức 1 (một) với 1-3 ly nước mỗi ngày trong tuần đầu tiên, có 
thể tăng số lượng nước lên mỗi ngày để cơ thể thích ứng. Nếu không có bất kỳ ảnh 
hưởng gì đến cơ thể trong tuần đầu tiên, hãy nâng lên mức 2 (hai). Ở mức này, hãy 
uống 1 -3 ly nước mỗi ngày trong 1 tuần đầu và nâng số lượng nước uống mỗi ngày 
cho phù hợp. Trung bình nên uống nước trong khoảng từ hai đến ba tuần ở mỗi mức 
kiềm.

Q: Khi nào thì sẽ có tác dụng đến sức khỏe khi uống nước điện giải ION kiềm?
A: Điều này tùy thuộc vào sự thích ứng của cơ thể mỗi người. Trung bình các tác 
dụng đến sức khỏe sẽ diễn ra từ vài ngày cho đến vài tuần.

Q: Tại sao lại xuất hiện triệu chứng giống như cảm cúm khi lần đầu uống 
nước điện giải ION kiềm?
A: Các triệu chứng giống như cảm cúm thường xuất hiện khi bắt đầu tập uống nước 
điện giải ION kiềm ở mức quá cao (độ pH cao). Quá trình ION hóa tọa ra các cụm 
phân tử nước có kích thước chỉ bằng ½ các cụm phân tử nước thông thường, đây là 
lý do tại sao nước ION kiềm còn được gọi là “nước chiết xuất điện phân” vì cụm phân 
tử nước đã giảm từ 12 xuống còn 6, giúp nước dễ  dàng thẩm thấu qua các mô của 
cơ thể và đẩy các chất độc ra khỏi cơ thể. Chính vì tác dụng giải độc này đôi khi khiến 
cơ thể xuất hiện các triệu chứng đau đầu và tiêu chảy. Do đó mới có 4 mức độ của 
nước điện giải ION kiềm để giúp cơ thể dần thích nghi hơn.

Q: Nước điện giải ION kiềm giữ được khả năng điện giải trong bao lâu?
A: Chất chống oxy hóa (các ION hiđrôxin) sẽ giữ tồn tại khoảng thời gian từ 18 – 24 
giờ. Mức pH (nước kiềm) cao hơn sẽ tồn tại khoảng 1 – 2 tuần. Kích thước các cụm 
phân tử nước nhỏ hơn sẽ tồn tại khoảng từ 1 – 3 tháng.
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Q: Phụ nữ mang thai có nên uống nước điện giải ION kiềm không?
A: Do sự gia tăng hấp thụ của các catION ngậm nước, như Kali, canxi, cùng với sự gia 
tăng khẳ năng hấp thụ của các catION tương tự trong quá trình điện phân nước điện 
giải ION kiềm, sẽ tạo ra lượng dung dịch đậm đặc ảnh hưởng đến sự phát triển của 
thai nhi và phụ nữ đang cho con bú. Vì thế, để đảm bảo tốt nhất, phụ nữ có thai và 
đang cho con bú nên sử dụng nước tinh khiết thay vì sử dụng nước điện giải ION 
kiềm.
Q: Máy lọc nước ION kiềm hoạt động như thế nào?
A: Máy lọc nước ION kiềm được kết nối trực tiếp với vòi thông qua khẩu chia nước, 
kết  nối vòi chỉ trong vòng 10 – 15 phút và cho phép máy vận hành quy trình lọc 2 
bước. Bước đầu là lọc các thành phần có hại có trong nước thông qua hệ thống lọc 
kép tích hợp bên trong máy, giúp loại bỏ clo, hợp chất trihalomethane, phenol, cặn, 
các chất tạo mùi, vị và các chất thải hữu cơ. Các chất này sẽ đi qua hệ thống lõi lọc đa 
lớp. Sau đó, nước sau lọc sẽ đi vào buồng điện phân (đã được cấp bằng sáng chế) với 
những tấm điện cực titan phủ bạch kim. Tiếp theo, một điện tích được đưa vào nước. 
Đây là lúc quá trình điện phân diễn ra. Nước sau đó sẽ được tách ra thành 2 loại nước 
điện giải (axít và kiềm). Nước axít (bị oxy hóa) chiếm khoảng 30% lượng nước vào 
và 70% còn lại là nước ION kiềm. Nước điện giải ION kiềm sau đó sẽ được lấy ra từ vòi 
dùng để uống hoặc nấu ăn. Nước axít (bị oxy hóa) sẽ được thải ra bằng một đường 
ống riêng dẫn vào bồn rửa. Nước axít có tính oxy hóa được dùng như là một chất khử 
trùng tốt, có thể dùng để rửa tay, làm sạch thực phẩm hoặc dụng cụ nhà bếp, rửa các 
vết thương nhỏ và điều trị bệnh chàm. Các catION (ION mang điện tích dương) sẽ 
tập trung tại điện cực âm để tạo ra nước ION kiềm với các khoáng chất kiềm có sẵn 
như canxi, magiê, kali từ nguồn nước đầu vào. Các anION (ION mang điện tích âm) 
sẽ tập trung tại điện cực dương để tạo ra nước axít (nước bị oxy hóa) với các khoáng 
chất axít như nitrat, sunfua, clorua và ¨orua có trong nguồn nước đầu vào. Dãi pH 
của nước có thể được điều chỉnh cài đặt để tạo ra loại nước có độ pH mong muốn. 
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Các điện cực sẽ được tự động làm sạch theo thời gian được thiết lập hoặc bằng thủ 
công. Quá trình điện phân sẽ phá vỡ liên kết phân tử của các phân tử nước và tái cấu 
trúc lại các cụm nước từ 12 xuống còn 5 đến 6 phân tử trên mỗi cụm nước. “Cụm 
phân tử” nước bao gồm các phân tử nước nhỏ hơn, độ căng của bề mặt cụm phân tử 
thấp hơn, do đó giúp dễ dàng thâm nhập vào màng tế bào hơn. Nước điện giải ION 
kiềm rất tốt cho sức khỏe, được dùng để uống và nấu ăn thông qua vòi lấy nước làm 
bằng thép không rỉ.

Q: Làm cách nào để biết thời gian thay lõi lọc? 
A: Biểu tượng lõi lọc hiển thị trên màn hình LCD sẽ cho biết tuổi thọ còn lại của lõi 
lọc. Thông thường, lõi lọc số 1 có tuổi thọ khoảng 6 tháng, lõi lọc số 2 có tuổi thọ 
khoảng 12 tháng (sản xuất ra được 9,5 lít nướ mỗi ngày), tuy nhiên còn phụ thuộc 
vào điều kiện nguồn nước đầu vào và nhu cầu sử dụng.  

Q: Số sê-ri sản phẩm nằm ở đâu? 
A: Số sê-ri sản phẩm sẽ nằm bên dưới mã vạch ở mặt sau của máy lọc nước ION 
kiềm. 

Q : Nước trở nên ấm khi đi ra khỏi máy có bị vấn đề gì không?
A : Đây không phải là sự cố. Khi bắt đầu lấy nước, nước trở nên ấm có thể do tác động 
của nhiệt độ phòng hoặc nhiệt độ từ trong máy trong suốt thời gian ngừng điện 
phân. Hãy sử dụng máy sau khi nước bắt đầu chảy ra vòi.

Q: Những chất màu trắng xuất hiện ở dưới đáy của bính chứa nước điện 
giải ION kiềm là gì?
A: Hiện tượng này là do các chất khoáng canxi có trong nước điện giải ION kiềm. Đặc 
biệt, nếu có mặt nhóm carboxyl (CO3), sẽ tạo ra canxi carbonat (CaCO3). Mặc dù có 
thể uống bình thường, tuy nhiên hãy rửa bình chứa một cách sạch sẽ bằng cách 
thêm một thìa giấm ăn và nước vào bình chứa, để trong khoảng 1 giờ sau đó rửa lại 
bằng nước sạch.



37

Q: Có cần thợ sửa ống nước để lắp đặt đường ống cho máy lọc nước điện 
giải ION kiềm không?
A: Với các lắp đặt tiêu chuẩn sẽ không cần đến thợ sửa ống nước. Tuy nhiên, phụ 
thuộc vào từng trường hợp nhu cầu sử dụng mà có thể gọi thợ sửa ống nước để tùy 
chỉnh đường ống cho phù hợp.

Q: Cần làm gì khi phát hiện lõi lọc bị rò rỉ nước?
A: Xác định vị trí rò rỉ nước trên lõi lọc. Hàu hết các vấn đề rò rỉ đến từ việc các phụ 
kiện không được lắp đặt đúng vị trí. Hãy kết nối lại đường ống và lõi lọc bằng cách 
ấn mạnh ống vào cút nối nhanh sau đó kéo lại để kiểm tra ống bị sút. Có thể cắt 
ngắn ống hoặc thay ống mới để loại bỏ phần rò rỉ trên ống (nếu có). Đảm bảo rằng 
đã ngắt kết nối nguồn nước vào máy trước khi sửa chữa.

Q: Có thể tự rửa các tấm điện cực được không?
A: Không cần thiết phải rửa tấm điện cực. Nếu có vấn đề về kĩ thuật xin hãy liên lạc 
với kĩ thuật viên để được hỗ trợ.

Q: Thời hạn bảo hành của sản phẩm là bao lâu?
A: Máy lọc nước ION kiềm có thời gian bảo hành là 1 năm kể từ ngày kích hoạt bảo 
hành điện tử.

Q: Nên sử dụng lõi lọc căn bao lâu một lần?
A: Nên loại bỏ cặn bên trong buồng điện phân bằng lõi lọc cặn sau mỗi 1 – 3 tháng, 
tuy nhiên còn phụ thuộc vào chất lượng nước đầu vào ở từng khu vực sử dụng. Hãy 
liên hệ với Trung tâm dịch vụ khách hàng để có thể mua lõi lọc cặn.



Xin vui lòng cẩn thận khi 
thay lõi lọc vì có thể gây ra 
rò rỉ nước

Vui lòng không để sản 
phẩm nằm khi thay lõi lọc
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