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Användarmanual  Dr.WELL 
 

1) Innan användningen skall det alkaliska vattenfiltret dränkas i rent vatten (2,5 kaffekopp) 

och häll i en halv sked citronsyrapulver (2,5 mg) eller 3 skedar vinäger (15 ml). Tryck på 

startknappen. Efter att den har satt igång, vänta tills den avger en signal. Avlägsna sedan 

vattnet och rengör det med rent vatten två eller tre gånger före användning. 

2) Häll i ca 1,8 liter renat vatten eller mineralvatten upp till markeringen i behållaren. Placera 

den ovanpå stativet. Tryck på strömbrytaren. 

3) Två minuter efter operationen tar den en minuts paus (tre cykler). Det tar 10 minuter att 

avsluta de fyra stegen i LED-displayen. Du kommer att höra signalen när det är klart. Efter 

tre minuter stängs strömmen av automatiskt. 

4) Under tiden framställs mycket rent alkaliskt reducerat vatten och friskt vatten med upplöst 

syre. 

5) pH-jämförelse mellan behandlat och obehandlat vatten: Häll lite av det behandlade vattnet 

i ett glas och lite obehandlat vatten i ett annat glas. Släpp en eller två droppar av red phenol 

från det medlevererade testsetet i respektive glas. Jämför det med färgdiagrammet från 

testsetet. 
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Så här byter du ut filtret 

 

1) I funktionsfönstret indikerar den blinkande lampan att filtertvätt eller byte av filter ska 

utföras.                                                                                                                                                                

2) Följ steg 1 i ”Hur man använder Dr.WELL” för att tvätta ett filter för Dr. WELL.                                                                                            

3) Rekommenderad tvätt period är en gång var tionde dag om du använder utrustningen två 

gånger om dagen.                                                                                                                                                

4) Om du använder den i mer än tjugo gånger på kort tid, tidigarelägg då tvätt perioden.                                                                                                                                                     

5) Vitt bubblat eller grumligt vatten under tvätt är normalt. Det orsakar inga skador.                                                     

6) Citronsyra är inte skadligt för en mänsklig kropp. Om du inte har citronsyra, använd tre 

skedar vinäger (ca 15 ml) 

 

Var försiktig när du dricker 
 

1. Denna produkt producerar medicinska ämnen (alkaliskt reducerat vatten), konsultera en 
medicinsk expert innan de används för behandling. 

2. Drick inte läkemedel med alkaliskt reducerat vatten. 
3. Dricka för första gången kan ge symtom som gasbildning, frekvent urinering, rapningar, 

etc. Var inte bekymrad, för det är tecken på förbättring. Om symtomen fortsätter, sluta 
dricka och fortsätt att öka dosen av vattnet efter att symtomen förbättras. 

4. Om du känner oegentligheter i kroppen av att dricka vattnet eller inte känner några 
förbättringar i magen, sluta dricka och kontakta en läkare. 

5. Optimalt pH för alkaliskt reducerat vatten som förbättrar magsymtom (kronisk diarré, 
matsmältningsstörning, oregelbunden agitation med mage, överdriven magsyra) är pH 
9,5 och vatten över pH 10 är otänkbart att dricka. 

6. De som har läkemedelsbehandling eller har besvär i kroppen eller njurarna måste 
konsultera en läkare innan de dricker produkten. 

7. Njursjuka patienter med symtom inklusive njursvikt och kalium utsöndringssjukdom bör 
inte dricka denna produkt. 

8. Den rekommenderade dosen per dag är 500ml ~ 1000ml. 
9. En liten mängd sediment i vattnet kan förekomma, men är ofarligt för människokroppen 

och är säkert för konsumtion. 
10. Denna produkt kan användas med varmt vatten under temperaturen 60° C. 
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Enhetens funktion 

 

1) Beskrivning av displayindikeringar①②③④  

 

  

① Start-och stopp knappen.                                                                                                                                                    

② Om lampan blinkar, indikerar den perioden för filtertvätt.                                                                                               

③ Om lamporna blinkar, indikerar den perioden för byte av filter.                                                                                             

④ Detta fönster indikerar progressen vid framställning av alkaliskt 

reducerat vatten. (25: 25% progress, 50: 50% progress, 100% slutförd) 

2) Operativ sekvens 

1) Placera huvudkroppen (vattenbehållaren) och tryck på startknappen. Den 1: a nivådioden 

slås på.                                                                                                                                                              

2) Efter 2minuters drift är det ett uppehåll på 1 minut. Den andra nivån LED lyser.                                                     

3) Efter 2 minuters drift är det ytterligare ett uppehåll på 1 minut. Den 3: e nivådioden lyser.                                                                

4) Efter 2 minuters drift är det ytterligare ett uppehåll på 1 minut. Den 4: e nivådioden lyser.                                                                   

5) Efter 1 minuters drift kommer signalen att ljuda i 5 sekunder. Vid varje minut kommer 

signalen att ljuda i 5 sekunder. Efter 3 minuter kommer signalen att ljuda i 5 sekunder och 

enheten stängs av automatiskt. 

3) Filterbyte och filtertvätt LED 

1) Dessa indikeringar anger filtertvätt② och byte av filter ③.                                                                                               

2) När du har använt alkaliska vattengeneratorn i tjugo gånger, tänds dioden②  automatiskt.                          

3) När du har använt den alkaliska vattengeneratorn i femhundra gånger, tänds dioden③  

automatiskt.                                                                                                                                                                          

4) När du har tvättat eller bytt ut filtret, tryck på startknappen en lång tid för att initiera 

lampan. Varningar för att dricka.                                                                                                                                                                                                 

5) Efter 1 minuts körning fortsätter klockan att ringa i 5 sekunder för de följande minuterna 

tills den 3: e minuten då signalen ljuder i 5 sekunder och signalen stängs av automatiskt. 
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Förvaringsmetod 
 

1. Förvara i rumstemperatur. 
2. Förvara huvudkroppens interna filter helt nedsänkt i vatten. Rengör före användning 

efter lång exponering för luft. 
3. Använd inte över 2 dagar. För att återanvända, följ (1) lagringsmetoden. 

 

Användningsperiod 
 

1. Total produktion i korrekt pH: 1000Liter   
2. Användbar upp till 10 ~ 12 månader när du använder 3.6 liter/dag 

 

Tekniska data                                                   

Modellnamn: WPS8800 Dr. Well 
Produktstorlek: W18cm x D21cm x H30cm 
Förpackning: W20cm x D24cm x H32cm                                                                                                      
Färg: Silvergrå 
Vikt med förpackning: 1,7 kg 
Kapacitet: 1,8l 
Nominell spänning: Ingång 100-240V, Ac50 / 60Hz / Utgång 12V DC 
Innehåller: Huvudkropp och behållare, patron, nätadapter, reagens, tvättmedel, 
användarmanual 
Material: Enhet-ABS, PC, SAN 
Filtermaterial: magnesium, 6 typer av betydelsefulla keramiska kulor 
Produkten är ett medicinskt instrument 
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