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Lưu ý! Việc cài đặt hoặc sử dụng sản phẩm không chính xác 

có thể làm mất hiệu lực bảo hành sản phẩm của chính bạn!  
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Các bước cài đặt: 

 Bước 1: Xem Video hướng dẫn lắp đặt tại Website: alkaviva.com/h2-videos 

 Bước 2: Kiểm tra nguồn nước đầu vào 

 Bước 3: Cài đặt máy lọc nước Alkaviva 

 Bước 4: Kích hoạt bảo hành sản phẩm trong vòng 30 ngày kể từ ngày mua. 

 Bước 5: Tận hưởng nguồn nước tuyệt vời từ máy lọc nước Alkaviva!  

 

Lưu ý:  

- Nếu thiết bị còn tồn lại một ít nước từ các đường ống, đó là do một số nước dư 

có thể còn đọng lại trong quá trình thử nghiệm, kiểm tra, kiểm soát chất lượng 

nghiêm ngặt từ nhà máy. 

- Nếu bạn sử dụng nguồn nước đầu vào từ nguồn nước giếng (hay các nguồn nước 

khác chưa được kiểm nghiệm), việc cần thiết trước khi đưa vào máy lọc là bạn cần 

phải kiểm tra những nguồn nước này có đảm bảo an toàn để sử dụng (có thể dùng 

để uống) cũng như có phù hợp với máy lọc ION hóa hay không. Để kiểm tra vấn đề 

này, vui lòng truy cập Website: alkaviva.com/professional-testing, tại đây sẽ có 

những hướng dẫn thí nghiệm cụ thể để bạn thực hiện hoặc bạn có thể liên hệ Bộ 

phận kỹ thuật của Alkaviva Việt Nam để được hỗ trợ. 

- Nếu bạn đang sử dụng bộ dụng cụ chuyển đổi dưới bồn rửa, vui lòng xem yêu 

cầu lắp đặt dưới đây: 

+ Yêu cầu lắp đặt: đối với cách cài đặt dưới bồn rửa, hoặc cài đặt kết nối trực tiếp 

với đường nước lạnh (trái với cách phổ biến là kết nối với vòi bằng bộ chuyển 

hướng), AlkaViva yêu cầu việc lắp đặt được thực hiện bởi thợ điện nước hoặc nhà 

thầu thi công chuyên nghiệp, có trình độ. AlkaViva sẽ không chịu trách nhiệm về 

bất kỳ thiệt hại nào do việc lắp đặt không đúng.  

+ Khi có nhu cầu cài đặt chuyên nghiệp, bạn nên liên hệ trực tiếp với Bộ phận hỗ trợ 

kỹ thuật của Alkaviva hoặc gửi thông tin qua hòm thư điện tử cho chúng tôi theo địa 

chỉ email: techsupport@alkaviva.com trước ít nhất 48 giờ để đảm bảo nhân viên kỹ 

thuật của chúng tôi có thể hỗ trợ bạn một cách tốt nhất. 

- Nếu bạn sử dụng hóa chất làm mềm nước (để xử lý nước cứng gây hại), vui lòng 

không sử dụng Máy lọc ION Alkaviva với hệ thống làm mềm dựa trên nguyên lý 

trao đổi ION bằng hóa chất Na hoặc Ka mà không có sự tư vấn trước từ nhân viên 

bán hàng hoặc Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi. 

- Khi thấy vết bẩn có màu cam trong đường ống nước nhà bạn, điều đó cho thấy 

nguồn nước nhà bạn khả năng bị nhiễm Sắt (Fe) cao, điều đó sẽ ảnh hưởng lớn đối 

với tất cả các loại máy lọc ION. Do vậy, nếu bạn thấy bất kỳ dấu hiệu nào của sắt 

trong nguồn nước đầu vào, hãy ngừng sử dụng máy lọc ION đến khi nguồn nước 

cấp của bạn an toàn để sử dụng. Hãy liên hệ Bộ phận kỹ thuật của chúng tôi để được 

tư vấn, hỗ trợ bạn một cách tốt nhất. 

- Hãy gỡ lớp màng bọc màn hình ở mặt trước của máy trước khi sử dụng. 

- Trong quá trình vận chuyển, 02 bộ lọc tinh có thể bị lỏng, do vậy cần tham khảo 

hướng dẫn và kiểm tra những bộ lọc này trước khi sử dụng.  

VUI LÒNG ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI SỬ DỤNG 
Quickstart Guide 

STOP 
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Khi cần sự hỗ trợ về sản phẩm, vui lòng điền vào mẫu yêu cầu sửa chữa và 

hỗ trợ tại Website: alkaviva.com/repairs hoặc liên hệ trực tiếp tới Bộ phận hỗ 

trợ kỹ thuật của Alkaviva Việt Nam. Chúng tôi sẽ hỗ trợ và giải đáp các thắc 

mắc của bạn một cách nhanh nhất và chính xác nhất! 

 

Không nên tự sửa chữa hệ thống Máy lọc nước ION kiềm! Như vậy sẽ làm mất hiệu 

lực bảo hành sản phẩm của bạn, hãy liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất! 
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Chúc mừng bạn đến với sản phẩm mới! 

 

 Sản phẩm máy lọc nước ION Kiềm H2 Series mới của bạn được thiết kế để cung 

cấp cho bạn nguồn nước sạch nhất, có lợi cho sức khỏe nhất và hầu hết các mức độ 

nước được sử dụng hàng ngày với nhiều công dụng (các loại nước được tạo ra có 

tính kiềm, tính axit, có khả năng chống oxi hóa, khả năng thẩm thấu cao…). Thiết 

bị này sẽ tạo ra các loại nước tuyệt vời nhất, có nhiều công dụng và lợi ích cho chính 

bản thân và gia đình bạn, vì vậy, hãy đọc kỹ tài liệu này để biết cách cài đặt, bảo 

dưỡng và bảo vệ máy để phát huy được tối đa hiệu quả của máy cũng như sự đầu tư 

của bạn. 

  Thiết bị này sẽ tạo cho bạn nguồn nước sạch, có tính kiềm, được ion hóa và rất 

giàu hydro. Vậy chính xác nó là gì? Máy ion hóa sử dụng năng lượng từ tính chính 

xác và chọn lọc để thực hiện quá trình điện phân thông qua các điện cực Titan 

Platinum (Bạch kim-vàng trắng) bên trong một ngăn nước. Trong ngăn này, năng 

lượng từ tính sẽ tách nước thành nước kiềm (có độ pH cao) và nước axit (có độ pH 

thấp), đồng thời làm giàu Hydrogen nguồn nước mà không sử dụng bất kỳ hóa chất 

nào.  

 Quá trình ION hóa cũng sẽ liên kết thêm các phân tử Oxy, đồng thời tập trung vào 

ION hóa và hấp thụ những khoáng chất có lợi cho cơ thể như canxi, magie và kali.  

Thiết bị này cũng tạo ra nước mang tính Axit, loại nước này có độ pH thấp (pH < 6) 

và có những công dụng tuyệt vời trong đời sống hàng ngày.  

 Và với các chức năng của thiết bị máy lọc Alkaviva này, bạn sẽ có được những 

lợi ích và công dụng tuyệt vời mà chắc chắn rằng nước lọc hay nước đóng chai đơn 

giản không thể có được. 

 

Hãy đảm bảo rằng bạn đã đăng ký bảo hành cho thiết bị này trong vòng 30 

ngày từ ngày mua hàng. Để kích hoạt bảo hành sản phẩm, vui lòng truy cập 

Website: www.alkaviva.com/warranty. 

 

Hãy tận hưởng nguồn nước của bạn từ máy lọc nước ION kiềm Alkaviva H2 Series 

– Sản phẩm máy lọc nước cao cấp hàng đầu Hoa Kỳ!  
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Trước khi cài đặt, việc quan trọng là 

bạn cần đọc kỹ và tuân thủ các cảnh 

báo và biện pháp phòng ngừa an 

toàn này. 

 

- Luôn cắm thiết bị này vào ổ cắm thích 

hợp đã được cài đặt phù hợp với quy 

định của từng khu vực. Sử dụng ổ cắm 

có dây nối đất. Không cắm máy vào 

những vị trí vượt quá định mức của ổ 

cắm hoặc dây điện. Việc không tuân 

thủ có thể gây ra hỏa hoạn, thương tích, 

hoặc hư hỏng hệ thống dây điện, máy 

lọc ION, hay cả chính bạn! 

 - KHÔNG ĐƯỢC cố gắng tự sửa chữa 

hoặc bảo dưỡng thiết bị. Việc cố gắng 

làm điều đó sẽ gây mất hiệu lực bảo 

hành sản phẩm của bạn! Hãy liên hệ 

với bộ phận chăm sóc khách hàng của 

Alkaviva Việt Nam để được cung cấp 

các dịch vụ bảo trì và sửa chữa.  

- Nếu thiết bị của bạn bị ngâm trong 

nước hay bị nước xâm nhập, hãy rút 

dây nguồn điện trước khi tháo thiết bị 

khỏi nguồn nước. Nếu không làm như 

vậy có thể gây ra điện giật!  

- Máy lọc ION của bạn sử dụng được 

trên cả 2 loại điện áp 120V hoặc 220V. 

Bạn có thể kết nối thiết bị này tới 

nguồn điện hiện có tại gia đình bạn. 

Hãy sử dụng bộ chuyển đổi thích hợp 

cho ổ cắm của bạn nếu cần.  

- KHÔNG ĐƯỢC chạm vào dây 

nguồn hoặc cắm nguồn điện khi tay 

bạn đang ướt - nó có thể làm cho bạn 

bị điện giật! 

- KHÔNG rửa bộ ion hóa của bạn bằng 

cách ngâm hay đổ nước lên nó; phải 

tháo dây ra trong khi lau vỏ. Lau sạch 

bằng miếng xốp ẩm hoặc vải.  

- Đảm bảo phích cắm điện được cắm 

chắc chắn và chuẩn xác vào ổ cắm - 

không làm như vậy có thể dẫn đến điện 

giật hoặc hỏa hoạn!    

- Giữ khoảng cách dây nguồn và máy 

lọc của bạn với những thiết bị hoặc bề 

mặt nóng - không làm như vậy có thể 

dẫn đến điện giật, hỏa hoạn, hay hư 

hỏng thiết bị ion hóa của bạn!  

- KHÔNG ĐƯỢC chèn các vật lạ vào 

máy lọc. 

- KHÔNG sử dụng máy với dây nguồn 

hỏng hoặc cắm vào ổ cắm bị lỗi.  

- LUÔN ngắt nguồn điện khi thay thế 

cầu chì hoặc vệ sinh máy. Không làm 

như vậy có thể dẫn đến điện giật!  

- KHÔNG chạy nước nóng qua máy 

lọc của bạn. Làm như vậy sẽ làm hỏng 

bộ lọc của máy.  

- Bảo vệ máy lọc của bạn khỏi nhiệt độ 

đông lạnh và tiếp xúc trực tiếp ánh 

sáng mặt trời. 

- Lắp máy lọc của bạn tại vị trí chắc 

chắn. 

- KHÔNG để vật nặng lên máy lọc. 

- KHÔNG sử dụng benzene, sơn hoặc 

thuốc diệt côn trùng để làm sạch máy. 

Làm như thế sẽ hỏng máy. 

- KHÔNG đóng, uốn cong, bóp, nhấn 

hoặc làm tắc nghẽn các cổng và ống 

đầu ra. 

- Nếu thiết bị tạo ra tiếng ồn, mùi lạ 

hoặc hoạt động bất thường, hãy ngắt 

nguồn điện ngay lập tức và liên hệ với 

bộ phận kỹ thuật của chúng tôi. 

- Rút phích cắm của máy lọc nếu bạn 

không sử dụng trong thời gian dài. Để 

bộ lọc vào túi nhựa sau đó đặt vào tủ 

lạnh để ngăn chặn sự phát triển của vi 

khuẩn. Việc thay thế bộ lọc NÊN được 

xem xét khi bạn sử dụng lại máy lọc. 

- Máy ion hóa của bạn sẽ không được 

bảo hành khi bị hư hỏng bởi nước 

cứng. 

- KHÔNG sử dụng nước từ bất kỳ hệ 

thống làm mềm nước trao đổi ion hoặc 

hệ thống thẩm thấu ngược cho máy lọc 
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ION hóa mà không tham khảo ý kiến 

của bộ phận kỹ thuật của chúng tôi. 

- Hãy chắc chắn rằng chỉ sử dụng nước 

cấp đảm bảo tiêu chuẩn sử dụng cho 

con người và sinh hoạt hàng ngày. 

- KHÔNG sử dụng máy ION hóa này 

với nước giếng, nước có độ cứng, độ 

cặn và mức TDS cao mà không liên hệ 

trước với bộ phận kỹ thuật của 

Alkaviva. 
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Máy lọc nước ION kiềm H2 series của chúng tôi luôn bao gồm que thử nghiệm với nước cứng 

Hãy kiểm tra nguồn nước máy của bạn trước khi cài đặt hệ hệ thống máy lọc 

An toàn sản phẩm & Điều kiện bảo hành                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

Lưu ý: Thông tin về nước cứng  
Dòng sản phẩm máy lọc Alkaviva ION kiềm H2 của chúng tôi được trang bị hệ 

thống vệ sinh lõi lọc và buồng điện phân tiên tiến nhất hiện nay – hệ thống DRAC 

II.  

Hệ thống làm sạch DARC II thực hiện chức năng bảo vệ các thành phần quan trọng 

của máy, tuy nhiên chúng không thể tiếp cận tất cả hệ thống ống nước bên trong. 

Nước cứng sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu suất của máy lọc và làm mất hiệu lực 

bảo hành sản phẩm.  

Do vậy, để bảo vệ hệ thống máy lọc ION của bạn, hãy đọc những thông tin chúng 

tôi nêu dưới đây một cách cẩn thận và đảm bảo thực hiện kiểm tra nguồn nước cấp 

cho máy lọc trước khi đưa vào sử dụng.  

Hướng dẫn:  
1. Nhúng que thử nước cứng vào mẫu nước cấp trong 3 giây.  

2. Lấy que thử ra và lưu ý KHÔNG được lắc que thử (làm như vậy sẽ ảnh hưởng 

tới kết quả của thí nghiệm) 

3. Chờ 20 giây, sau đó đối chiếu với bảng màu giống nhất. Màu sắc que thử sẽ ổn 

định trong một phút.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và 

hỗ trợ nhanh nhất. 

  

 

 

 



  Hướng dẫn sử dụng máy lọc nước ION kiềm Hydrogen Alkaviva H2  Series 

   

9 
 

SƠ ĐỒ CẤU TRÚC MÁY LỌC ION KIỀM ALKAVIVA H2 SERIES. 

                                            

  

 
 

 

 
 

STT Tên Mô Tả 

1 Bảng mặt sau Che mặt sau của máy ion.  

2 Bảng điều khiển Kiểm soát chức năng bảng điều khiển và 

hiển thị. Chi tiết ở trang tiếp theo.  

3 Vòi thép không rỉ  Đầu ra cho nước kiềm hoặc axit (do 

người dùng chọn)  

4 Bảng điều khiển phía trước.  Che mặt trước của máy ion 

5 Nắp bộ lọc tinh Xóa bảng này để thay đổi bộ lọc.  

6 Nắp dưới Đậy nắp dưới của máy ion hóa 

7 Cửa xả nước axit Ống xả nước axit cho nước axit. Gắn 

nhãn đỏ.  

8 Đầu nước vào Vòi cấp nước. Gắn nhãn đen.  

9 Khe khóa.  Để gắn tường 

10 Cầu chì.  Cầu chì 

11 Loa  Phát âm thanh 

12 Điều khiển âm lượng Kiểm soát âm lượng 

13 Van điều khiển Bật/Tắt và điều chỉnh lưu lượng nước.  

14 Thiết bị khóa Khóa an toàn bộ lọc. Kéo xuống để tháo 

nắp bộ lọc.  
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Tổng Quan Về Bảng Điều Khiển         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1st filter indication. 

 

2nd filter indication. 

 

 

 

L mức độ dòng chảy thấp Optimum mức độ dòng chảy vừa H tốc độ dòng  chảy cao 

       Hiệu suất cao nhất               Hiệu suất  vừa        Hiệu suất thấp 

            Tối ưu  

Nút chọn nước lọc. Chỉ 

chọn nước lọc. 

Chỉ thị 

nước Lọc 

Đèn sáng khi 

nước lọc đã 

được chọn 

Chỉ thị nước có 

tính Axit 

Đèn sáng khi 

nước có tính Axit 

đã được chọn 

Nút chọn nước Axit. 

Chọn nước Axit 

(Axit 1, Axit 2) 

Nút chọn nước kiềm 

Chỉ thị nước có 

tính Kiềm 

Đèn sáng khi nước 

nước có tính Kiềm 

đã được chọn 
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Phụ kiện kèm theo máy                                                     …     

 

Nếu bạn có bất kì thắc mắc nào về việc cài đặt, hãy liên hệ với chúng tôi để được 

hỗ trợ tốt nhất.  

Hướng dẫn cài đặt: 

 

Cách 1: Lắp tại bồn rửa của bạn bằng cách gắn vòi nước với bằng bộ chuyển 

hướng để cấp nguồn cho máy lọc (bộ chuyển hướng được chúng tôi cung cấp kèm 

theo máy. 

Cách 2: Lắp tại bồn rửa của bạn nhưng kết nối thẳng vào nguồn nước. 

Cách 3: Tại phía dưới bồn rửa, khuất tầm nhìn bằng 1 vòi nước nhỏ. 

Đối với cách 2 và cách 3, đòi hỏi kỹ thuật về khả năng lắp đặt, chúng tôi khuyên bạn 

nên thuê thực hiện bởi thợ sửa nước chuyên nghiệp.  

 

Trước khi cài đặt, vui lòng kiểm tra để đảm bảo bạn đã có các phụ kiện dưới 

đây: 

Xin lưu ý rằng bộ chuyển hướng chúng tôi cung cấp phù hợp với đa số vòi nước 

chuẩn. Bộ chia góc phù hợp với các hệ thống ống nước chuẩn 1/2” và 3/8”. Nếu vòi 

nước nhà bạn không phù hợp với bộ chuyển hướng chúng tôi cung cấp, bạn cần xác 

định và mua các bổ sung các phụ kiện cần thiết. Nếu bạn cần trợ giúp, vui lòng liên 

hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất.  

                                                                     Bộ chia góc sẽ 

                                                              giống 1 trong 2 loại sau                        

 

 

 

 

        

         Gói phụ kiện hoàn chỉnh                     Bộ nối góc                 Thuốc thử độ PH 

 

Lưu ý: bộ lọc cặn trực tiếp là một phụ kiện tùy chọn 

mà sẽ giúp bảo vệ máy ion hóa và các bộ lọc của 

bạn. Nó được lắp trong ống cấp nước màu trắng trong 

cả 3 phương pháp cài đặt. Bạn có thể mở và làm sạch 

nó khi cần thiết.  

          Bộ lọc cặn nội dòng 

        (mũi tên chỉ hướng nước ) 

  

 

Lưu ý: Dây bổ sung ở dưới máy chỉ được dùng kết 

hợp với vòi nước Delphi H2 (không bao gồm). Nếu 

bạn muốn tìm hiểu thêm về Delphi H2, hãy liên hệ 

với Bộ phận bán hàng của Alkaviva.  
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Cách 1: Tại bồn rửa, với bộ chia (dễ nhất) 

Dụng cụ bạn cần: 

- Kìm tay hoặc mỏ lết. 

- Dao hoặc kéo. 

1. Gắn bộ chuyển hướng vào vòi nước của 

bạn – tháo thiết bị sục khí khỏi vòi 

nước (dùng kìm) và gắn van bộ chuyển 

hướng vào đó. Trong trường hợp bộ chuyển 

hướng không phù hợp với vòi, chúng ta dùng 

bộ ghép đã được kèm theo, hoặc trang bị bổ 

sung. Để ngăn chặn rò rỉ nước tại vị trí này, 

hãy sử dụng băng keo tan khi gắn bộ chuyển 

hướng tại vòi nước của bạn.  

2. Gắn ống trắng vào bộ chuyển hướng 

nước (Hình. 1) - đo chiều dài thích hợp của 

ống để đi từ bộ chuyển hướng đến phía đáy 

của máy lọc, có thể chùng 1 chút, và cắt bằng 

tại đó. Sau đó, hãy tháo con ốc nén nhỏ ở 

phía sau của bộ chia (đối diện với cần gạt). 

Luồn con ốc vào ống trắng 1/4” để vặn vào 

bộ chia. Tiếp theo, bạn đẩy ống vào núm, rồi 

vặn ốc nén lại. Đảm bảo đảm ốc được siết 

chặt vào núm trên bộ chia. 

3. Gắn ống cấp nước ¼ màu trắng (Hình 2) – Gắn ống  

màu trắng từ bộ chia vào cổng màu trắng ở dưới cùng 

của bộ lọc, tại nơi có ký hiệu TAP WATER INLET.  

Để gắn ống, bạn chỉ cần đẩy nó vào lỗ mở ở cổng trắng. 

Sau đó hãy kéo nhẹ nhàng để đảm bảo đã kết nối chuẩn 

xác. Nếu được cài đặt đúng cách, nó sẽ không bị kéo ra.  

Khi bạn cần tháo ống ra, hãy nhấn vào vòng khóa ở cuối 

khớp nối của ống. 

4. Gắn ống màu xám để xả nước có tính axit xám  

- Gắn ống màu xám vào cổng nhựa trắng có nhãn là ACIDIC  

WATER OUTLET ở đáy của máy lọc. Đầu tiên, đẩy  kẹp siết  

chặt vào cuối ống. Gắn ống xám bằng cách đẩy mạnh nó vào cổng nhựa trắng (nếu 

bạn ngâm ống này trong nước nóng trong khoảng 30 giây sẽ gắn nó rất dễ dàng). 

Siết chặt kẹp và đặt nó qua cổng trắng. Hãy đặt đầu còn lại của ống vào vị trí xả 

nước hoặc tại bồn rửa để sử dụng nước này cho một số mục đích cá nhân. Lưu ý 

đây là nước thải ra sau quá trình điện phân và có tính axit.  

 

 

 

 

 

 

Fig. 

2 
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5. Vị trí máy ion của bạn - đảm bảo nó nằm 

tại nơi bằng phẳng.  

6. Kết nối dây nguồn điện với một ổ cắm tiếp 

đất thích hợp.  

7. Cài đặt vòi nước ra – Vặn vòi theo chiều 

kim đồng hồ vào cổng bạc có ren phía trên của 

máy. Bạn chỉ cần vặn vừa đủ, không nên siết 

quá chặt.   

8. Lưu trữ Hộp máy: Điều này sẽ có lợi nếu 

máy ion của bạn cần phải được vận chuyển để 

bảo hành, bảo dưỡng. 
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Cách 2: Tại bồn rửa, cấp nước trực tiếp (khó hơn) 

Các dụng cụ cần thiết:   

- Cờ lê, mỏ lết  

- Kìm 

- Máy khoan mũi khoan với 1/4" hoặc 5/16" 

1. Lắp đặt bộ chia góc cho đường cấp nước:  

Xác định vị trí đường nước lạnh của gia đình bạn và ngắt nguồn nước này. Rút dây 

cấp khỏi bộ chia góc của bạn và gắn vào bộ chia góc (được chúng tôi cung cấp). 

Hãy đảm bảo rằng bộ chia góc này ở vị trí “khóa” (bạn hãy vặn van màu xanh song 

song với chiều dài của bộ điều hợp ngắt góc).  

        2. Gắn ống trắng vào bộ chia góc: 

(H.1) Gắn ống trắng 1/4” vào bộ chia góc bằng cách đẩy mạnh 

vào cổng trắng. Kéo nhẹ để đảm bảo kết nối chuẩn xác. Bạn cần 

xác định khoảng cách ống trắng từ bộ chia góc này đến máy lọc 

của bạn để cắt cho phù hợp. Hầu hết những bồn rửa đời mới có 

dư 1 lỗ để bạn luồn ống này qua. Nếu không, bạn khoan một lỗ 

với kích thước 1/4” để luồn ống qua và kéo tới máy lọc.  

3. Gắn ống cấp nước 1/4” màu trắng vào máy lọc (H.2)  
Gắn đầu đối diện của ống màu trắng 1/4” vào cổng TAP 

WATER INLET ở phía dưới của lọc. Để gắn ống này, bạn chỉ 

cần đẩy nó mạnh vào cổng TAP WATER INLET. Sau đó hãy 

kéo nhẹ để đảm bảo kết nối chắc chắn. Để tháo nó ra, hãy nhấn 

vào vòng khóa ở cuối khớp nối và kéo ống ra cùng lúc.  

 

4. Gắn ống màu xám để xả nước có tính axit (H3).  

Gắn ống màu xám vào cổng trắng có nhãn ACIDIC  

WATER OUTLET ở phía đáy của máy lọc. Đầu tiên,  

đẩy kẹp siết chặt bóp vào cuối ống. Gắn ống xám bằng  

cách đẩy nó mạnh vào cổng nhựa trắng (nếu bạn ngâm 

ống này trong nước trong nước nóng khoảng 30 giây sẽ 

gắn nó rất dễ dàng). Sau đó siết chặt kẹp và đặt nó qua  

cổng trắng. Hãy đặt đầu còn lại của ống vào vị trí xả nước hoặc tại bồn rửa để sử 

dụng nước này cho một số mục đích cá nhân. Lưu ý rằng, đây là nước thải đầu ra 

của máy lọc và có tính axit. 

5.Vị trí lọc của bạn – Đảm bảo máy lọc 

được đặt tại nơi bằng phẳng.  

6. Kết nối dây nguồn điện với một ổ cắm 

tiếp đất thích hợp.  

7. Cài đặt vòi nước ra – Vặn vòi theo chiều 

kim đồng hồ vào cổng bạc có ren trên đỉnh. 

Bạn chỉ cần vặn vừa đủ, không nên siết chặt.  

8. Lưu trữ Hộp máy: Điều này sẽ có lợi nếu 

máy ion của bạn cần được vận chuyển để bảo 

hành, bảo dưỡng. 
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Cách 3: Dưới bồn rửa với phụ kiện chuyển đổi (khó nhất )                            …     

 

- Cài đặt này được thực hiện với bộ chuyển đổi dưới bồn rửa của Alkaviva. Máy ion 

hóa của bạn sẽ cần một vòi chuyên dụng và nhiều bộ phận khác. Bộ chuyển đổi đi 

kèm tất cả phụ kiện cần thiết bao gồm hướng dẫn để hoàn thành loại cài đặt này. Tuy 

nhiên Alkaviva khuyến nghị khách hàng rằng việc này nên được thực hiện bởi nhà 

thầu hoặc thợ sửa ống nước chuyên nghiệp. Vui lòng liên hệ với Bộ phận hỗ trợ kỹ 

thuật của Alkaviva để biết thêm chi tiết.  
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Hướng dẫn vận hành 

 Đối với phương pháp lắp đặt #1 - Tại bồn rửa có bộ 

chuyển hướng: 

Bước 1. Mở Van điều khiển lưu lượng - Điều khiển này ở 

phía trước máy và có vị trí OPEN và CLOSE. Hãy thử thiết 

lập ban đầu ở khoảng giữa OPEN và CLOSE. 

Lưu ý: Chọn tốc độ nước là một trong những đặc điểm quan 

trọng nhất trong việc kiểm soát hiệu suất của máy lọc. Nếu 

dòng chảy chậm sẽ có  hiệu suất ION hóa cao hơn, ngược lại, 

khi bạn chọn dòng chảy nhanh, hiệu suất ION hóa sẽ thấp 

hơn.  

Bước 2. Bật vòi nước lạnh của bạn - Xoay cần gạt cho đến 

khi nước 

  chảy thông qua máy lọc của bạn. 

 Bước 3. Lưu ý các tốc độ nước: bằng cách điều chỉnh van điều chỉnh lưu lượng 

từ dòng chảy chậm đến dòng chảy nhanh nhất. Khi máy bắt đầu tạo ra nước ION hóa 

hydrogen, bạn hãy bắt đầu với tốc độ dòng chảy bình thường hoặc thấp để cho kết 

quả ION hóa được tối ưu.  

 

 Đối với phương pháp lắp đặt # 2 - Tại chậu rửa trực tiếp  

Bước 1. Bật đường cấp nước tại van chia góc- bảo đảm khóa dừng  

ở vị trí mở.   

Bước 2. Mở van điều khiển lưu lượng –  Điều khiển này ở phía trước 

máy và có vị trí OPEN và CLOSE. Hãy thử thiết lập ban đầu ở khoảng 

giữa OPEN và CLOSE. 

Lưu ý: Chọn tốc độ nước là một trong những đặc điểm quan trọng nhất 

trong việc kiểm soát hiệu suất của máy lọc.Nếu dòng chảy chậm sẽ có  

hiệu suất ION hóa cao hơn, ngược lại, khi bạn chọn dòng chảy nhanh,  

hiệu suất ION hóa sẽ thấp hơn.  

Bước 3. Lưu ý các tốc độ nước bằng cách điều chỉnh van điều chỉnh  

lưu lượng từ dòng chảy chậm đến dòng chảy nhanh nhất. Khi máy bắt  

đầu tạo ra nước ION hóa hydrogen, bạn hãy bắt đầu với tốc độ dòng  

chảy bình thường hoặc thấp để cho kết quả ION hóa được tối ưu.  

Những gì bạn sẽ thấy:  

• Bảng điều khiển sẽ chiếu sáng, và nước sẽ chảy trong cả hai ống (cấp cho máy 

lọc và cho vòi rửa gia đình bạn) 

• Chỉ thị Tuổi thọ của Bộ lọc kỹ thuật số sẽ bắt đầu đăng ký số và bạn sẽ nghe thấy 

"Âm báo giọng nói" của máy ION hóa thông báo chế độ hoạt động. Ví dụ: "Bạn đã 

chọn nước Akaline (kiềm)". 

LƯU Ý: Khi nước chảy qua thiết bị ion hóa của bạn lần đầu tiên, nước ban đầu sẽ 

bị đổi màu (nhạt sang màu xám than) do carbon bụi trong bộ lọc mới. Điều này 

không có hại và là điển hình của tất cả các bộ lọc carbon. Để xả các bộ lọc mới của 

máy, cho nước chảy trong 1-2 phút ở chế độ PURIFYED cho đến khi nước trong. 

Sau đó bạn có thể sử dụng nguồn nước tuyệt vời từ máy lọc.  
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Hướng dẫn vận hành……..…     

Dùng nước kiềm giàu Hydrogen: 

Khi bạn chọn nước kiềm, nó sẽ chảy qua vòi ở phía  

trên máy lọc:  

1. Mở van điều khiển lưu lượng để cho phép nước  

cấp vào máy lọc. Bảng điều khiển của bạn sẽ sáng 

và chữ ALKALINE sẽ hiển thị trên màn hình.  

Để đạt được hiệu suất tốt hơn, hãy điều chỉnh dòng  

chảy ở mức bình thường trên màn hình 

(Optimum).  

2. Sử dụng nút Alk để chọn cấp độ nước kiềm. Đèn 

của nút Alk nào sáng 

là nước kiềm mức đó đã được chọn.  

3. Bạn sẽ nghe xác nhận bằng giọng nói: "Nước ion  

hóa kiềm đang được tạo". 

4. Để thay đổi mức kiềm, đơn giản là bạn nhấn nút  

chọn các mức kiềm (Alk 1 – 5). Alk 1 là mức kiềm 

yếu nhất và Alk 5 là mạnh nhất.  

5. Máy lọc của bạn sẽ luôn ghi nhớ thiết. 

lập trong lần sử dụng cuối cùng. Ví dụ, nếu bạn  

đang sử dụng ALK 2, lần sau bạn khởi động máy 

sẽ tự động khởi động vào ALK 2. 

Ngoại lệ: Nếu bạn chọn mức Alk 5 (kiềm mạnh), 

trong lần sử dụng sau, máy sẽ trở lại ở mức 1 – 4 

đã chọn gần nhất. 

Nước ION hóa có tính axit: 

Khi bạn chọn nước có tính axit, nó cũng sẽ chảy vòi ở 

phía trên máy lọc của bạn.  

1. Mở van điều khiển lưu lượng để cho phép nước  

cấp vào máy lọc. Bảng điều khiển của bạn sẽ sáng 

và chữ ACID sẽ hiển thị trên màn hình. 

2. Sử dụng nút ACID để chọn cấp độ. Đèn của nút ACID 

nào sang là nước axit mức đó đã được chọn. 

3. Bạn sẽ nghe thấy xác nhận bằng giọng nói:  

"nước ion hóa Acid đang tiến hành".  

4.Để thay đổi mức axit, đơn giản nhất là bạn tùy chọn 

nút bấm ACID 1 hoặc 2, trong đó ACID 1 là cài đặt yếu 

nhất và ACID 2 là cài đặt mạnh nhất. 

5. Máy lọc của bạn sẽ luôn ghi nhớ cài đặt nước kiềm 

Akaline cuối cùng được sử dụng. Nếu bạn sử dụng 

ACID 1, lần tiếp theo bạn khởi động, nó sẽ trở lại mức 

ALK 1-4 gần nhất. 

Khi nước chảy qua máy lọc, chỉ thị lưu lượng nước sẽ sáng: Ký hiệu L là khi áp 

suất/tốc độ dòng nước thấp và H khi nó là cao, OPTIMUM khi nó bình 
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thường. Máy lọc của bạn sẽ tạo ra hiệu suất tối ưu cho nước (cân bằng hoàn hảo về 

pH, -ORP, H 2 và hương vị) khi nó ở trong phạm vi bình thường. 

 

LƯU Ý 

- Nước có tính axit không dành để uống. Nước này có 

nhiều công dụng tuyệt vời mà chúng tôi sẽ nêu chi tiết 

ở phần sau của hướng dẫn này.  

- Hệ thống làm sạch tự động DARC sẽ giúp giữ cho 

các điện cực của máy luôn sạch sau mỗi lần sử 

dụng. Việc để nước có tính axit chảy trong buồng điện 

phân của máy sẽ giữ cho các thành phần khác của máy 

luôn sạch sẽ. Đặc biệt, nếu bạn sống trong một khu 

vực nước cứng, việc này nên được thực hiện 1-2 

phút mỗi ngày. 
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 Sử dụng nước tính khiết                                                                                                                                                                                                    

 

Nước tinh khiết là nước chỉ được lọc, không trải qua quá 

trình ION hóa trong máy. Khi chọn chế độ này, nó cũng sẽ 

chảy qua vòi nước ra ở phía trên máy lọc.  

1. Mở van điều khiển lưu lượng để cấp nước cho máy lọc.  

2 .Sử dụng nút PURIFLIED để chọn nước lọc. Nút bấm 

PURIFY sẽ sáng và chữ PU sẽ xuất hiện trên màn hình hiển 

thị của máy lọc. 

3. Bạn sẽ nghe thấy xác nhận bằng giọng nói: Nước tinh 

khiết đang sản xuất”. 

 4. Máy lọc của bạn sẽ luôn ghi nhớ mức cài đặt nước kiềm 

mà bạn sử dụng gần nhất. Nếu bạn đang sử dụng 

PURIFIED, lần sau khi bạn khởi động máy lọc, nó sẽ trở 

lại loại nước Alk cấp 1 - 4 gần nhất bạn đã sử dụng.   

 

Điều chỉnh thủ công                                                                                                                                                                                                

 

Mặc dù tính năng Auto adjust tự động điều chỉnh thời gian thực rất tốt 

cho xung điện của máy ION hóa, tuy nhiên bạn hoàn toàn có thể điều 

chỉnh thủ công để phù hợp với chất lượng nước duy nhất theo yêu cầu 

của bạn. 

Các bước thực hiện diễn ra cho từng mức nước Kiềm và Axit, bạn có thể 

thay đổi tùy chọn cài đặt năng lượng cấp, tạo ra các thay đổi lớn và tác 

động lớn hơn. Quy trình cho việc cài đặt này như sau:  

Bước 1. Cấp nguồn nước vào cho máy lọc (bằng cách bật van điều khiển 

dòng chảy hoặc bộ chuyển hướng tại vòi).  

Bước 2. Ví dụ này chúng tôi sẽ điều chỉnh cho mức Alk 5 (bạn có thể đặt 

thủ công cho từng cấp ALK hoặc ACID với các bước tương tự chúng 

tôi). 

Bước 3. Nhấn và giữ nút Alk 5 cho đến khi màn hình LED hiển thị như 

hình bên. Chữ số đầu tiên (5) có nghĩa là "ALK Cấp 5" và chữ số thứ hai 

(2) có nghĩa là năng lượng điện giá trị 2. Chúng tôi có bốn giá trị năng 

lượng điện có sẵn - Cấp điện 1 là thấp nhất và Cấp 4 cao nhất. Nếu bạn 

muốn tăng hoặc giảm Giá trị năng lượng, tiếp tục nhấn ALK cấp 5 để 

thay đổi giá trị. 

Bước 4. Nhấn nút "PURIFY" để lưu lại.  

Bước 5. Đối với các cấp độ khác, vui lòng lặp lại các bước trên. 
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Các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu suất ION hóa của máy lọc  

Theo nghiên cứu, có ba yếu tố ảnh hưởng tới hiệu suất quá trình ION hóa nguồn 

nước:  

1. Chất lượng và hàm lượng khoáng chất của nguồn nước đầu vào (chất lượng 

nước phụ thuộc nhà cung cấp nước cho gia đình bạn). Chúng ta không thể 

kiểm soát yếu tố này.  

2. Mức điện áp cho quá trình điện phân. Bạn có thể kiểm soát yếu tố này bằng 

cách chọn mức ALK hoặc mức ACID mặc định trên bảng điều khiển hoặc 

sử dụng Cài đặt nâng cao để thay đổi điện áp hoặc năng lượng áp dụng cho 

quá trình điện phân như chúng tôi đã hướng dẫn ở phần trước. 

3. Tốc độ dòng nước qua máy ion hóa của bạn. Bạn điều khiển được yếu tố 

này bằng van điều khiển Flow trên bảng điều khiển. Điều này có ý nghĩa 

rất lớn, nó sẽ xác định thời gian cho phép máy lọc xử lý nước. Với dòng 

chảy nhanh, quá trình ION hóa của máy sẽ tạo ra độ pH thấp hơn và ngược 

lại, với dòng chảy chậm hơn, quá trình ION hóa của máy sẽ tạo ra độ pH 

nhiều hơn. 

Ta biết rằng, chất lượng và hàm lượng khoáng chất của nước khác nhau rất nhiều 

ở các địa phương khác nhau. Hãy sử dụng bộ thử nghiệm pH và kiểm tra nguồn nước 

của bạn. Thường thì trong "nước cứng " , hàm lượng khoáng chất cao hơn, bạn sẽ dễ 

dàng đạt được mức độ pH cao hơn dù với tốc độ dòng chảy cao. Còn trong khu vực 

có nguồn "nước mềm" hơn, nơi có hàm lượng khoáng chất thấp hơn, bạn chỉ có thể 

đạt đến mức độ pH với tốc độ dòng chảy chậm hơn. Nếu nguồn nước nguồn của bạn 

ở một độ pH rất thấp, bạn có thể muốn tăng cường hiệu suất của máy lọc bằng cách 

bổ sung lượng canxi vào đầu lọc máy ion (chi tiết chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn thực 

hiện trong phần sau của hướng dẫn này). 

 

Cách thử độ pH: 

1. Rót nước ra từ máy lọc (kiềm, axit, nước lọc) vào 1 cốc hoặc lọ thủy tinh trong, 

sạch. 

2. Nhỏ 03 giọt thuốc thử pH vào cốc và lắc nhẹ hoặc khuấy đều tay. Nếu thuốc thử 

và nước không được trộn đều, kết quả sẽ không chính xác. Bạn cũng không nên nhỏ 

quá nhiều hoặc quá ít giọt thuốc thử, điều đó sẽ ảnh hưởng đến kết quả của thí 

nghiệm. 

3. Quan sát sự thay đổi màu sắc của nước sau khi nhỏ thuốc thử, giá trị pH được xác 

định bằng cách so sánh màu sắc của nước và bảng màu pH được chúng tôi cung cấp 

kèm theo. 

4. Giữ thuốc thử pH ở nơi thoáng mát. KHÔNG tiếp xúc với ánh sáng mặt trời hoặc 

nhiệt độ cao. 

5. Đảm bảo rửa sạch cốc thủy tinh trước và sau mỗi lần sử dụng. 

6. Không uống nước đã được thử nghiệm với dung dịch kiểm tra pH. 
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 Sử dụng nước có tính kiềm    

                                                                                                                                                                                

Cẩn thận!  

Đừng vội "Uống"! 

 

- Nếu bạn chưa bao giờ sử dụng nước ION hóa giàu hydrogen, bạn nên sử dụng nước 

ALK mức 1 trong vòng 2-3 ngày đầu để cơ thể bạn điều chỉnh. Sau đó bạn có thể 

tăng độ kiềm của nước lên 2 để sử uống trực tiếp (công dụng của từng mức nước 

kiềm, nước Axit, nước lọc từ máy được chúng tôi nêu chi tiết ở phần sau của hướng 

dẫn này). 

- KHÔNG dùng thuốc với nước đã được ION hóa, chỉ nên dùng thuốc với nước lọc. 

- Tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi uống nước ION hóa nếu bạn đang điều trị y tế, 

bị bệnh mãn tính hoặc có achlorhydria trong cơ thể. 

- Tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng nước có tính axit bên ngoài da nếu bạn 

có làn da dễ nhạy cảm hoặc dị ứng. 

- Nước có tính Axit KHÔNG dùng để uống. 

- Hãy sử dụng nước đảm bảo chất lượng (nước có thể để uống) để cấp cho máy 

lọc. Chất lượng nước đầu vào kém có thể có ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và 

máy lọc ION hóa của bạn! Bạn có thể yên tâm vì hầu hết nước máy hiện nay đủ tiêu 

chuẩn để sử dụng nên đều có thể cấp cho máy lọc của bạn. Nước giếng và nước từ 

các hệ thống nhỏ nên được kiểm tra hoặc có thể yêu cầu lọc trước khi đưa vào máy 

lọc.  

- Bạn KHÔNG NÊN uống các loại nước sau: 

• Nước có tính axit. 

• Nước đã được thử bằng thuốc thử pH. 

Cảnh báo: 

• KHÔNG sử dụng nước trong hồ cá. 

• Nước ION hóa mất dần hiệu quả nếu được lưu trữ lâu hơn một hoặc hai ngày (các 

hàm lượng, chỉ số có lợi sẽ giảm dần). 

Mức nước kiềm được đề xuất sử dụng: 
5 - Nấu rau. 

4 - Pha trà/ cà phê. 

3 - Nấu cơm, ngũ cốc, đậu và mì ống. 

2 - Uống. 

1 - Uống - bắt đầu uống ở cấp 1 trong 2-3 ngày để cơ thể thích nghi tự nhiên. 

Mách nhỏ: Nước hydrogen được ION hóa LUÔN LUÔN lý tưởng nếu được sử 

dụng ngay trong ngày. Nếu cần di chuyển, bạn nên mang nó trong chai thủy tinh, 

gốm hoặc nhựa BPA chất lượng cao. Luôn giữ cho nước ở nơi thoáng mát và tránh 

ánh nắng trực tiếp để bảo vệ chất lượng nước tốt nhất. 

Thiết lập nước tinh khiết 
Sử dụng cài đặt này khi dùng thuốc. 

Mức nước axit đề xuất sử dụng: 
1 - Rửa mặt, gội đầu và súc miệng 

2 - Vệ sinh quầy, thớt...  
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Ứng dụng của nước kiềm giàu Hydrogen   

Nấu cơm 
Hãy ngâm gạo trong nước kiềm trong 30 - 60 phút trước khi nấu 

cơm. Cơm được nấu bằng nước kiềm sẽ bóng, ngon, và có thể để 

được lâu hơn. 

 

Cà phê, trà đen và trà thảo dược 
Giúp loại bỏ vị đắng của cà phê và của trà đen cũng như làm phong 

phú hương vị và hương thơm độc đáo của trà, cafe. 

 

Uống nhiều rượu và nôn nao 
Nếu bạn uống một ly nước kiềm trước khi đi ngủ hoặc khi bụng đói 

buổi sáng, bạn sẽ giảm thiểu ảnh hưởng của nôn nao từ rượu. 

 

Nhiều món ăn khác 
Khi nấu măng, khoai môn hay rong biển với nước kiềm, vị đắng và 

vị chua sẽ biến mất trong khi hương vị tự nhiên sẽ tăng lên. Khi sử 

dụng nó làm nước để hấp cá, mùi tanh sẽ được loại bỏ và làm cho 

cá ngon hơn. 

 

Rượu và cocktail 
Khi được sử dụng làm nước để pha, rượu sẽ có vị nhẹ nhàng và dịu 

hơn. Khi pha một ly cocktail, hãy sử dụng nước đá làm từ nước 

kiềm để thấy sự khác biệt của hương vị. 

 

Cây 

Nếu hạt giống được ngâm trong nước kiềm trước khi được trồng, tỷ 

lệ nảy mầm sẽ được tăng cường. Trong trường hợp cắt thân hoặc 

ghép, nó sẽ còn tốt hơn. 

 

Rau củ và trái cây 
Rửa rau hoặc trái cây trong nước kiềm, chúng có thể được giữ tươi 

lâu hơn khoảng thời gian. 

 

Rau có mùi khó chịu 

Khi nấu chín sau khi ngâm trong nước kiềm khoảng 20-30 phút, 

mùi sẽ được giảm bớt, làm cho rau mềm hơn và ngon hơn. 

Ứng dụng của nước có tính axit                                                                                                                                                             

Chăm sóc da 
Nước có tính axit có thể là một giải pháp hữu hiệu dể làm đẹp 

làn da. Nó hoạt động như một chất làm se và làm da mềm mại, 

tang tính đàn hồi (do da có tính axit nhẹ.) 

  



  Hướng dẫn sử dụng máy lọc nước ION kiềm Hydrogen Alkaviva H2  Series 

   

23 
 

Chăm sóc tóc 
Sử dụng nước có tính axit nhẹ làm nước xả tóc sau khi gội đầu 

để trung hòa độ kiềm của dầu gội, và giúp giữ lại độ bóng tự 

nhiên của tóc. 

Cạo râu 
Sử dụng nước có tính axit sau khi cạo râu; nó có thể cấp ẩm 

cho da, tránh cảm giác khó chịu sau khi cạo râu. 

Cắm hoa 
Sử dụng nước có tính axit để cắm hoa. Nó sẽ giữ cho hoa tươi 

trong một thời gian dài hơn. 

Luộc trứng 
Khi sử dụng nước có tính axit để luộc trứng, vỏ sẽ ít bị nứt hơn  

và trứng sẽ bóc vỏ dễ dàng.  

Nấu mì 
Khi sử dụng nước có tính axit để nấu mì tôm, nó sẽ làm cho 

mì dai và ngon hơn. 

Rửa hoặc chế biến rau quả có màu đậm 
Rửa đào, nho, dâu tây, cải đỏ, đậu và măng tây, vv…. với nước 

có tính axit sẽ giữ được màu sắc tự nhiên của rau quả và giữ 

chúng luôn tươi ngon. 

Khi chế biến các món chiên, rán 

Sử dụng nước có tính axit để chuẩn bị bột cho các món chiên, 

rán sẽ làm cho thực phẩm giòn và ngon hơn. 

Vệ sinh chung 
Khi sử dụng nước có tính axit để làm sạch sàn nhà, bụi bẩn sẽ 

dễ dàng được loại bỏ và sẽ khô nhanh chóng. 

Lau kính 
Khi thủy tinh, gương và kính được rửa bằng nước này, bụi bẩn 

sẽ dễ dàng được loại bỏ và thủy tinh sẽ sáng bóng mà không 

có vệt. 

Rửa nồi và chảo 
Ngâm nồi và chảo trong nước ion hóa qua đêm để loại bỏ nạm 

hoặc cháy món ăn. 

Vệ sinh thớt, bàn ăn, bàn bếp 
Sử dụng nước có tính axit để làm sạch một cách tự nhiên thớt, 

bàn ăn, bàn bếp của bạn mà không cần sử dụng hóa chất. 

Làm sạch bát đĩa và đồ dùng bằng bạc 
Sử dụng nước có tính axit để làm sạch bát đĩa và đồ dùng bằng 

bạc rất hiệu quả. 
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Thay thê bộ lọc thông minh máy lọc (dòng sản phẩm Alkaviva H2 Serries)  

 

Khi chỉ thị vòng đời bộ lọc thông minh của máy hiển thị trên Bảng điều khiển là 999 

(khoảng 6000-8000 lít) là lúc bạn nên thay thế bộ lọc (Bộ lọc 1 hoặc Bộ lọc 2).  

LƯU Ý: Bộ lọc thông minh sẽ chạy trong khoảng 200 gallon (đơn vị đo thể tích của 

USA, 01 gallon tương đương khoảng 3,78 lít) sau khi hết tuổi thọ của bộ lọc. Sau 

đó, máy ION hóa sẽ dừng hoạt động trừ khi bạn thay mới các bộ lọc. Hãy lưu ý đặt 

hàng các bộ lọc thay thế trước khi máy dừng hoạt động. Liên hệ với chúng tôi để 

được cung cấp và thay thế các bộ lọc chính hãng và tốt nhất! 

Tuổi thọ của bộ lọc luôn dựa trên chất lượng nước đầu vào của gia đình bạn, chúng 

tôi khuyên bạn nên thay thế bộ lọc trước khi hết tuổi thọ nếu nước có mùi hoặc tốc 

độ dòng nước đầu ra của máy bị giảm. 

Tuổi thọ của bộ lọc sẽ bị rút ngắn và ảnh hưởng bởi các yếu tố sau: 

- Nếu có cặn hoặc tạp chất trong nước. 

- Nếu áp lực nước rất thấp. 

- Nếu nước chưa được xử lý, chẳng hạn như giếng. 
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Bổ sung thêm canxi (tùy chọn) 

Nếu nước của bạn là loại nước quá mềm (hàm lượng khoáng chất 

quá thấp), hãy bổ sung thêm canxi như cách chúng tôi hướng dẫn 

dưới đây: 

1. Đảm bảo đã ngắt nguồn nước cấp. 

2. Vị trí để bổ sung canxi nằm ở phía trên đầu bộ lọc (như hình 

vẽ).  

3. Khi tháo bộ lọc, hãy tháo nắp phía trên đỉnh của bộ lọc. Nếu 

trước đó bạn đã chèn lọ này 1 lần, hãy loại bỏ nó và thay lọ canxi 

mới vào. 

4. Lọ Canxi chèn mới sẽ có một nắp bảo vệ silicone mềm.  

5. Đặt phần chèn mới vào đầu trên đỉnh của bộ lọc. 

6. Thay thế nắp trên đầu của bộ lọc. Siết chặt nắp để tránh rò rỉ. 

7. Việc thay thế bộ lọc bạn có thể thực hiện theo hướng dẫn chúng 

tôi đã nêu ở phần trước hướng dẫn này. 

 

 

Cách lắp bộ lọc cặn    

Việc cân nhắc sử dụng Bộ lọc cặn nội dòng, nếu thiết bị sục khí trên vòi của bạn cần 

được vệ sinh thường xuyên, nghĩa là có cặn lắng trong nước của bạn. Một bộ lọc cặn 

nội dòng có thể được bao gồm trong tất cả các cách cài đặt máy lọc. Bạn hãy cài đặt 

Bộ lọc cặn nội tuyến trên ống trắng cấp nước cho máy lọc (mũi tên nằm trên bộ lọc 

này được lắp theo hướng của dòng nước). Bạn hãy xem ảnh hướng dẫn dưới đây. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Gắn Bộ lọc cặn nội tuyến 2. Lắp đặt phần ngắn nhất (đầu TAP                        

WATER INLET) - đảm bảo mũi tên 

trên bộ lọc hướng vào máy. 

 

Cách kết nối nhanh 

 

 

Cài đặt: Chèn ống vào cút 

kết nối, bạn hãy kéo nhẹ để 

đảm bảo kết nối chắc chắn. 
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Khắc Phục Sự Cố                                                                                                                                                                                                                                            

Điều kiện Nguyên Nhân Hướng giải quyết 

Bảng điều khiển không 

hoạt động 

 

Có thể bạn chưa cấp 

nguồn vào máy, kiểm tra 

và chắc chắn lại nguồn 

điện và ổ cắm. 

Cắm phích cắm đúng cách 

vào đúng ổ điện 

 

Bảng điều khiển/ màn 

hình hiển thị không hoạt 

động khi 

nước đã chảy thông qua 

lọc 

 

- Thay cầu chì. Một cầu 

chì dự phòng được chúng 

tôi cấp kèm theo máy (cầu 

chì 3A/110 V). 

- Cảm biến lưu lượng bị 

lỗi 

Bảng mạch bị lỗi 

Ngay lập tức ngắt nguồn 

điện và liên hệ với Bộ 

phận kỹ thuật của 

Alkaviva để được hỗ trợ. 

 

Kiểm tra pH cho thấy ít 

hoặc không thay đổi màu 

sắc 

 

- Nhiều khả năng, thuốc 

thử của bạn đã hết hạn.  

- Do thuốc thử để lâu hoặc 

tiếp xúc với ánh sáng, 

nhiệt độ cao. 

Thay thế thuốc thử 

 

Nguồn điện bị ngắt trong 

khi 

máy đang vận hành 

 

Mức độ TDS hoặc muối 

cao trong nước, thời gian 

hoạt động kéo dài, thay 

đổi đột ngột 

trong dòng điện. Trong 

những trường hợp này, 

bạn có thể tắt và khởi động 

lại máy. 

 

- Kiểm tra nguồn điện cấp 

hoặc thay thế cầu trì. 

- Tính năng AutoAdjust 

được tích hợp sẵn để bảo 

vệ máy khỏi việc sử dụng 

kéo dài hoặc chỉ số TDS 

nước cao. 

- Hãy tắt máy, ngắt nguồn 

điện và khởi động lại máy 

sau 30-60 phút. 

Nước kiềm chảy chậm 

hoặc dòng chảy chậm từ 

máy lọc 

- Bộ lọc bị tắc (do chất 

lượng nguồn nước hoặc bộ 

lọc cần được thay thế). 

- Áp suất nguồn nước 

trong hệ thống nước gia 

đình bạn giảm. 

- Các ống cấp nước đầu 

vào bị uốn cong, bị xoắn. 

- Thay thế bộ lọc của bạn 

- Đảm bảo van cấp nước 

được mở hoàn toàn. 

- Tăng lưu lượng nước từ 

nguồn cung cấp. 

- Duỗi thẳng, hoặc hạn chế 

các đoạn ống bị cong. 

Không có nước axit chảy 

từ 

cổng đầu ra có tính axit 

 

Vòi đầu ra có tính axit bị 

uốn cong, bị xoắn hoặc bị 

cản trở khác. 

 

- Làm thẳng các uốn cong, 

xoắn, thông vòi. 

- Tăng lưu lượng nước từ 

nguồn cung cấp. 

Nước rò rỉ từ hộp lọc 

 

Bộ lọc không được cài đặt 

đúng trong vỏ bộ lọc. 

 

Tháo bộ lọc của bạn và cài 

đặt lại đúng cách theo 

hướng dẫn thay thế bộ lọc 
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đã được nêu trong phần 

trước 

Nước xuất hiện màu sữa 

- tuyết trắng như các hạt 

trong đáy kính của bạn 

 

Nguồn nước của bạn có độ 

cứng cao (chủ yếu là 

canxi, màu trắng là chiết 

xuất CaCO3 (canxi 

cacbonat). 

 

Đây là Canxi! Nó vô hại 

và thực sự tốt cho bạn, 

nên nhớ rằng, quá trình 

ION hóa tách và ngưng tụ 

khoáng chất kiềm. Bạn có 

thể hạ cài đặt (1-2) để 

giảm hiệu ứng này. Thông 

thường, điều này chỉ xảy 

ra ở những vùng nước 

cứng. 

Lúc đầu, nước kiềm 

không có mùi, nhưng sau 

đó khoảng 1 giờ xuất 

hiện mùi 

-  Bộ lọc hết hạn. 

- Chất bẩn ô nhiễm với 

nước kiềm hòa lẫn khi đổ 

đầy chai của bạn.  

- Thay thế bộ lọc. 

- Làm sạch chai nước hoặc 

thùng đựng của bạn. 

 

Có mùi lạ từ nước kiềm 

 

- Bộ lọc hết hạn sử dụng, 

hoặc 

tắc nghẽn do thay đổi chất 

lượng nước. 

- Thay đổi đột ngột chất 

lượng nước với mức độ 

cao của một số chất khử 

trùng và yếu tố tự nhiên 

trong nước (không phải 

clo). Những cấp độ nằm 

trong tiêu chuẩn nước 

uống an toàn, nhưng sẽ 

gây ra phản ứng với nước 

ION hóa gây ra mùi lạ. 

- Thay thế bộ lọc 

- Chọn mức độ pH thấp 

hơn. Nếu mùi vẫn còn, 

bạn có thể xem xét thay 

thế bộ lọc. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


