
  

Vandenilinio vandens įrenginys

Vandenilio generatorius

Dėkojame, kad pasirinkote PAINO vandenilinio vandens įrenginį. 
Norėdami išnaudoti visas PAINO vandenilinio vandens įrenginio savybes ir privalumus, atidžiai perskaitykite
šį vadovą ir laikykite jį saugioje vietoje ateičiai.
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• 
•  

Išpakavimas  
Patikrinkite gaminio dėžutę, ar jame yra šie daiktai.

Paveikslėliai gali šiek tiek skirtis nuo dėžutėje esančių daiktų.

Įrenginys

Dėklo dangtelis

Vadovas

AC / DC adapteris

Citrinos rūgštis
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Produkto vaizdas 
Vaizdas iš priekio

Prieš generuojant vandenilinį vandenį, pašalinkite
silikoninį dangtelį nuo talpos apačios
ir naudokite Premium GW

Talpos dangtelis

Talpos durelės

Talpos intarpas

Talpa

LCD ekranas

Mygtukai

Dėklo dangtelis

Dėklas
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Vaizdas iš galo

Elementas

Elemento laikiklis

Maitinimo lizdas

Galinis dangtelis
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Mygtukų išdėstymas

Vaizdas Pavadinimas

①  Maitinimas

          
1. Greitas 150 ml generavimas
    (ekrane rodoma 10 sek.) 
2. Norėdami sustabdyti generavimą,
    paspauskite mygtuką nr. 2

 

   1. Generuoti nuolat (vanduo
    generuojamas nuolat) 
2. Norėdami sustabdyti generavimą,
    paspauskite mygtuką nr. 3

 

   1. Išvalykite vidų ir išleiskite vandenį
    (vanduo iš talpos teka nuolat) 
2. Norėdami sustabdyti valymą, paspauskite
    mygtuką nr. 4

 

②
Vienas
puodelis
vandens

③
Pastovus
vandens
generavimas

④  Valymas 

Funkcija 

Aparato maitinimo įjungimas / išjungimas
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Valymas po surinkimo 
Prieš įrenginio naudojimą,  pirmiausia mes rekomenduojame vieną ar kelis kartus
atlikti "Valymo" funkciją.

1. Įdėkite 5 g citrinų rūgšties į indą ir ištirpinkite (citrinų rūgštį vandenyje ištirpinkite pilnai) 
2. Įjunkite maitinimą, paspausdami mygtuką “    ”.①
3. Atidarykite talpos dureles paspaudimu
4. Atidarykite talpos dangtį 
5. Įpilkite sumaišytą su citrinų rūgštimi vandenį į rezervuarą (bent iki 3 lygio ar daugiau) 
6. Supylę vandenį, uždarykite talpos dangtį ir talpos dureles 
7. Paspauskite mygtuką “   ”, valymas ir vandens išleidimas prasideda automatiškai
    (vanduo iš talpos ima tekėti iš karto, kai paspaudžiate mygtuką, vandeniui surinkti
    naudokite puodelį). 

④

� Po valymo vandeniu su citrinų rūgštimi, išvalykite dar kartą vandentiekio arba švariu vandeniu (bent 2 kartus). 
� Rekomenduojame įrenginį valyti vandeniu su citrinų rūgštimi bent kartą per mėnesį.

  1. Atidarykite talpos
    dureles.

  4. Uždarykite talpos
    dangtį ir dureles.

  2. Įdėkite 5 g citrinų
    rūgšties į indą ir
    ištirpinkite.

 

  5. Paspauskite mygtuką
    “    ”, valymas prasideda
    automatiškai
④

, 

  3. Supilkite tirpalą į
    vandens talpą (bent
    iki 3 lygio ar daugiau)

  6. Po valymo vandeniu
    su citrinų rūgštimi, dar
    kartą išvalykite vandentiekio
    arba švariu vandeniu
    (bent 2 kartus)
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Vieno puodelio generavimas 

1. Įjunkite maitinimą, paspausdami mygtuką “    ”.①
2. Atidarykite vandens talpos dureles paspausdami.
3. Atidarykite talpos dangtį.
4. Įpilkite vandens per talpos skiriamąjį tinklelį į talpą.
5. Užpildę vandeniu, uždarykite talpos dangtį ir talpos dureles. 
6.   Paspauskite mygtuką “    ”, automatiškai generuokite ir gaukite vandenį

(paspaudus “    ” mygtuką, per 10 sekundžių išteka apie 150 ml).
②  

②

1.   Atidarykite talpos
duris paspausdami.

3.   Paspauskite mygtuką “    ”,
automatiškai generuokite
ir gaukite vandenį
(10 sekundžių).

②, 

 

2.   Supilkite vandenį į talpą
(iki 1 vandens lygio ar daugiau).

 

4.   Automatinis sustabdymas po
10 sekundžių (ekrane rodoma
0 sekundžių). Norėdami sustabdyti
generavimą, paspauskite
mygtuką “    ”.
 

 

②

�    Nenaudokite labai kieto vandens. Apsaugos
sistema sustabdys ir išjungs įrenginį.

�    Būkite atsargūs pildami vandenį į rezervuarą, kad į jį nepatektų priemaišų.
Yra tikimybė, kad vanduo nebėgs, nes vidinis vamzdis yra siauras.

Pastabos 



8

Generuoti pastoviai  
1. Įjunkite maitinimą paspausdami mygtuką “    ”①
2. Atidarykite talpos dureles paspausdami 
3. Atidarykite talpos dangtį 
4. Įpilkite vandens per talpos skiriamąjį tinklelį į talpą 
5. Užpildę vandeniu, uždarykite talpos dangtį ir talpos dureles 
6.   Paspauskite mygtuką “    ”, automatiškai generuokite ir gaukite

vandenį (paspaudus mygtuką “    ”, vanduo iš rezervuaro teka nuolat)③
 ③

1.   Įjunkite maitinimą spausdami
mygtuką “     ”

 
①

EMPTY: vandens nėra talpoje. 
FULL: talpa pilna vandens.

3.   Paspauskite mygtuką “    ”,
generuokite ir gaukite vandenį

③

2.   Supilkite vandenį į talpą
(iki 1 vandens lygio ar daugiau)

 

4.   Automatinis stabdymas, kai vandens
nebėra. Mygtuko “    ” paspaudimas
sustabdo generavimą. 

③
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Valymas 
1. Įjunkite maitinimą paspausdami mygtuką “     ”. ①
2. Atidarykite talpos dureles paspausdami.
3. Atidarykite talpos dangtį. 
4. Įpilkite vandens per talpos skiriamąjį tinklelį į talpą (bent iki 3 lygio ar daugiau) 
5. Užpildę vandeniu, uždarykite dangtį ir talpos dureles. 
6.   Paspauskite mygtuką “    ”, valymas ir vandens tekėjimas prasideda

automatiškai (vanduo iš talpos išteka iš karto paspaudus mygtuką,
vandeniui surinkti naudokite puodelį)

④  

1.   Atidarykite talpos
dureles paspausdami. 

4.   Automatinis sustabdymas,
kai išbėga visas vanduo iš
talpos. Paspauskite
mygtuką “    ”, jei norite
sustabdyti valymą.

 

④

2.   Įpilkite vandens į talpą. 3.   Paspauskite mygtuką
“    ”, valymas
pradedamas
automatiškai

④
 

�    Rekomenduojame valyti vandeniu su citrinų rūgštimi bent kartą per mėnesį.

Pastabos 
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17

Signalų funkcija

1)  Elemento "pakeitimo" signalas 
  - Įspėja, kad elemento naudojimo laikas yra

  150 valandų (neįtraukiamas "Valymas") 
- Ekranas ir signalas: "CEL" ir pyptelėjimas 1 kartą
- Skambinkite klientų aptarnavio centrui ir
   pakeiskite elementą ir filtrą

 

2) Nėra vandens signalas 
- Įspėja, kad talpoje nėra vandens. 
- Ekranas: "Lo" 
- Įpilkite vandens į rezervuarą
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Produkto aprašymas 

Modelis PHW-1000

Produktas Premium GW

Matmenys 130 X 375 X 282mm

Svoris 2.9Kg

Energijos sąnaudos 120W

Vandenilio koncentracija Daugiau nei 1,000ppb ~ 

ORP 
(oksidacijos redukcijos potencialas)

(-)400 ~ (-) 600mV

pH Neutralus  (7.5)

Valymas Automatinis cirkuliacinis valymas

Nominali įtampa 
Įėjimas: 100~240V,50/60Hz, 1.5A

Išvestis: DC 12V, 5A

Talpa 800cc



PAINO Inc.
Tel : 82-2-489-5661

Fax : 82-2-489-5663

Email : info@paino.co.kr

Homepage : http:www.paino.co.kr

Address : A-507, 215. Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do 462-901 Korea

UAB DREMA
info@drema.lt

www.osmosas.lt


