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ВАЖЛИВІ ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ
При використанні генератора хлору WaterStep M-100 завжди слід дотримуватися
основних заходів безпеки:

1. Прочитайте всі інструкції!
2.

Дозволяйте експлуатувати M-100 тільки відповідальним дорослим, які ознайомлені з
інструкціями.

3.

М-100 виробляє побічні продукти рідкого хлору і гідроксиду натрію. Будьте бережні
виливаючи з M-100 ці побічні продукти. Негайно змийте все, що розлилось.

4.

Зберігайте ці побічні продукти у пляшках, які не використовуються для пиття. За
допомогою постійного маркера чітко позначити пляшки ХЛОР та ГІДРОКСИД
НАТРІЮ . Також напишіть великими словами: ОТРУТА - НЕ ПИТИ. Ці побічні

продукти можуть бути шкідливими або смертельними при ковтанні!

5.

Сторона M-100 з маркуванням ХЛОР виробляє газоподібний хлор, коли
установка працює відповідно до інструкцій. Не відкривайте заповнювану

трубку і не вдихайте пари.

6.

При осушенні та промиванні M-100, будьте обережні, щоб не пролити хлор
або гідроксид натрію на шкіру або одяг або не плеснути ним в очі. Ви

повинні носити захист для очей.

7.

Щоб захистити від ударів струмом, іскри або вибуху, ніколи не розміщуйте інструменти на
12-вольтовому акумуляторі або поблизу нього.

8. Ніколи не залишайте М-100 працюючим без нагляду.
9. Уникайте надмірного хлорування води, часто перевіряючи рівень

хлору, як вказано в цій інструкції. Якщо вода надмірно хлорується, додайте
воду, щоб розвести хлор до 5 PPM (частин на мільйон).

ДИВ. ПОПЕРЕДЖЕННЯ НА СТОР. 2
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ГЕНЕРАТОР ХЛОРУ WATERSTEP M-100 ГЕНЕРУЄ
ГАЗОПОДІБНИЙ ХЛОР ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ. ВІН РОБИТЬ ЦЕ
БЕЗПЕЧНО, КОЛИ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ
ЛЮДЬМИ З НАЛЕЖНОЮ ПІДГОТОВКОЮ. , АЛЕ МОЖЕ БУТИ
НЕБЕЗПЕЧНИМ, ЯКЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ НЕПРАВИЛЬНО.
M-100 використовує сіль (хлорид натрію, або

NaCl) та джерело постійного струму (DC) для
отримання газоподібного хлору (Cl2) та
гідроксиду натрію (NaOH). Ви повинні

використовувати M-100 тільки після того,
як ви отримаєте належну підготовку щодо
того, як запускати його і контролювати
рівень хлору.

НЕБЕЗПЕКА

ОТРУЙНИЙ
ГАЗ

Хлор знищує хвороботворні організми у воді і є
найчастіше використовуваним дезінфікуючим
засобом у всіх регіонах світу. Він не вбиває всі

віруси, бактерії або найпростіші..

Хлор НЕ видаляє солі з солоної води. Він НЕ видаляє токсичних хімічних речовин. Отже,

вода, оброблена М-100, все ще може містити шкідливі хімічні речовини.
Коли це можливо, ваше джерело води необхідно перевірити в сертифікованій
лабораторії, щоб побачити, що в ній є.

M-100 може хлорувати воду до рівня 5 PPM (частин на мільйон) , але жодна третя
сторона або державна установа не перевіряла M-100 на предмет того, наскільки
ефективно він вбиває бактерії або інші мікроби або віруси. Використовуйте M-100 і воду,
яку він виробляє, на свій страх і ризик.

НЕБЕЗПЕКА:М-100 виробляє газ хлору (Cl2) і гідроксид натрію (NaOH).
Газоподібний Хлор отруйний - саме тому
він вбиває бактерії та інші мікроби. Але він
також отруйний для людей і тварин. Якщо
ви його вдихнете, це може викликати опік
ваших легень. Він також може обпекти
ваші очі та шкіру.
Гідроксид натрію (NaOH) може викликати
сильне подразнення шкіри та опіки.

НЕБЕЗПЕКА

ТОКСИЧНІ
МАТЕРІАЛИ

Використовуйте М-100 у добре провітрюваному приміщенні. Не вдихайте газ з жодних
отворів або трубок. Поводьтеся з рідким хлором і гідроксидом натрію, який він виробляє,
дуже обережно і поміщайте їх тільки в контейнери з великим, чітким маркуванням.
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ЩО РОБИТЬ ГЕНЕРАТОР ХЛОРУ М-100
Генератор хлору WaterStep M-100 був розроблений у відповідь на потребу, яка вражає
майже мільярд людей по всьому світу . . . небезпечна питна вода. Насправді, хвороби, що
передаються через воду, щодня забирають більше життів, ніж збройні конфлікти, ВІЛ/СНІД та
рак разом узяті.
Протягом більш ніж 140 років хлор додавався до води, щоб вбивати хвороботворні бактерії
та збудників. M-100 - це портативний, доступний спосіб хлорування води з метою ліквідації
водних збудників.
Завдяки процесу електролізу М-100 створює газоподібний хлор з солоної води. Газоподібний
хлор, який рівномірно розподіляється по всій воді, вбиває водні бактерії за дві години.
Оскільки через систему циркулює забруднена вода, газоподібний хлор впорскується у воду.
Коли вода досягла рекомендованого рівня хлору 5 PPM - і все ще має рівень хлору 2 PPM
після встановлення протягом двох або більше годин - водні збудники були знищені.
М-100 не видаляє сіль з морської води. Він також не видалятиме важкі метали або хімічні
речовини.
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ЩО ЙДЕ У КОМПЛЕКТІ З ГЕНЕРАТОРОМ ХЛОРУ М-100
Одна трубка з внут. діаметром
1/4” (6мм)

Два шланги з внут.
діаметром 5/8” (16мм)

(Трубка для газоподібного хлору)

Інжектор хлору,
Теплообмінник

Теплообмінник

Занурювальний насос

Інжекто
р хлору

Сумка для запчастин

Heal a Thirsty Worl d

Training & Technol ogy to

Бутилка для води
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(Запчастини)

ЩО ВХОДИТЬ ДО СУМКИ ІЗ ЗАПЧАСТИНАМИ (Запчастини)
Всі деталі, позначені як "запчастина", є додатковими деталями, які можна
використовувати, якщо деталі на очищувачі втрачені або зламані.

Набір для вимірювання хлору

Вимірювальна чашка

Хомути

Тефлонова стрічка
(Запчастина)

Штуцер (типу
Тато)

Штуцер (типу Мама)

(Запчастина)

(Запчастина)

Затискачі шлангів

1” (25 мм) Заглушка
для наповнювальної
трубки (Запчастина)

(Запчастини)
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ЩО ВХОДИТЬ ДО СУМКИ З ЗАПЧАСТИНАМИ
Дві дренажні труби

Додаткова вставна трубка

(Запчастини)

(Запчастина)

Малий штуцер

Малий штуцер зі шлангом

(Запчастина)

(Запчастина)

ЩО ПОТРІБНО ПОСТАЧАТИ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

12-вольтова батарея постійного струму (найкраще з глибоким циклом/морського типу)
Сонячний або електричний зарядний пристрій для акумулятора на 12 вольт
Сіль/Хлорид натрію (кухонна сіль будь-якої якості)
Щілинна викрутка
Рулетка вимірювальна
Велика пара насосних плоскогубців
Відро для збору води після промивання
Резервуар(и) для зберігання води
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ВСТАНОВЛЕННЯ ГЕНЕРАТОРА ХЛОРУ М-100 Продовження

Дістаньте М-100 з коробки і
упаковки з бульбашковою
плівкою.

Використовуйте хомути, мотузку, дріт або
ланцюг, щоб надійно прикріпити М-100 до
резервуара для води або іншої опори; або
міцно закріпіть його на землі/палубі.

Прикріпіть кінець шланга 5/8" (16 мм) з швидкознімним
перехідником (Тато) до вихідної сторони циркуляційного
насоса. Закріпіть за допомогою зажиму шланга.
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ВСТАНОВЛЕННЯ ГЕНЕРАТОРА ХЛОРУ М-100 Продовження

4

Прикріпіть протилежний кінець цього шланга
до штуцера з короткого боку
теплообмінника. Затягніть зажим шланга в
міру необхідності.

Теплообмінник

Чорний

Прикріпіть інший плетений шланг до штуцера
на чорному інжекторі*. Скористуйтеся зажимом шланга
щоб

* Інжектор (іноді його називають
«Вентурі») - це пристрій, який
витягує газоподібний хлор з
генератор хлору М-100 і впорскує
його (хлор у формі газу) у воду.
Інжектор приєднується до
теплообмінника (U-подібний
шматок трубопроводу) під час
виготовлення. Інжектор є
життєво- важливою частиною М100.
Без інжектора М-100 НЕ
буде функціонувати.
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ВСТАНОВЛЕННЯ ГЕНЕРАТОРА ХЛОРУ М-100 Продовження
Посуньте теплообмінник в отвір овальної
форми зверху М-100.

Вентиляц
ійний
отвір

Помістіть плетений шланг з циркуляційним
насосом в ємність з водою, залишивши
дроти, що звисають за межами бака.
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ВСТАНОВЛЕННЯ ГЕНЕРАТОРА ХЛОРУ М8

Помістіть плетений шланг, прикріплений
до інжектора, в резервуар, який буде
збирати/зберігати хлоровану воду.
Зверніть увагу на стрілку на
інжекторі, що показує напрямок потоку води.

Установка з одним резервуаром

Прикріпіть трубку 1/4 " (6 мм) з
газоподібним хлором до інжектора з
одного кінця, а верхню частину М-100 на іншому кінці.

Вентиляцій
ний отвір
підписаний
ВЕНТ

ХЛОР ГАЗ

ХЛОР ГАЗ
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ЕКСПЛУАТАЦІЯ М-100 ГЕНЕРАТОРА ХЛОРА
Ці інструкції передбачають, що у вас є бак або цистерна з водою, яку потрібно
хлорувати. Також передбачається, що у вас є засіб для розподілити воду з ємності
після її обробки.

ПЕРЕД ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ АГРЕГАТУ:
1. Переконайтеся, що зливні трубки (червоні і чорні) внизу М-100 затиснуті
затискачами.
2. Заглушка 1" (25 мм) на заливній трубці повинна бути "затиснута вручну". НЕ перетисніть!
Нанесіть ущільнюючу стрічку на заглушку в міру необхідності.
3. Підтвердьте, що «вентиляційний» отвір на стороні хлору не перекритий і відкритий для
атмосфери.
4. Переконайтеся, що у вас повністю заряджений 12-вольтовий акумулятор

постійного струму.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ АГРЕГАТУ:
Помістіть близько 400 мл води в
порожню пляшку для води.

Металевий мірний стакан наповнити в
півтора рази (1-1/2) кухонною сіллю (це
буде близько 125г або 4,5 унції солі). Якщо
використовується кам'яна сіль, спочатку
розітріть її до дрібних частинок, перш ніж
змішувати з водою.

Пляшку з водою закрийте кришкою і
струсіть суміш, щоб сіль повністю
розчинилася.

ПРИМІТКА:НІКОЛИ не додавайте більше
солі в генератор хлору М-100 після того, як
ви запустили процес хлорування.
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ЕКСПЛУАТАЦІЯ ГЕНЕРАТОРА ХЛОРУ М-100 Продовження
Зніміть 1" (25 мм) заглушку з заливної трубки.

Влийте розчин води і солі в генератор
хлору. Додавайте воду, поки вона не
досягне
лінії
максимального
наповнення.

ПРИМІТКА:При хлоруванні великих обсягів
води (10 000 галонів/ 37 854 літрів і більше),
стежте за "Мінімальною лінією". Якщо рівень
хлору опускається нижче наклейки
мінімальної лінії, ЗУПИНІТЬ процес
хлорування і змішайте НОВИЙ розчин солі і
води. Злийте наявний хлор з М-100 (див.
Ст.16) і збережіть його. Додайте новий
розчин солі і води. Перезапустіть процес і
продовжуйте процес хлорування.
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МАКСИМАЛЬНА ЛІНІЯ

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ГЕНЕРАТОРА ХЛОРУ М-100 Продовження
Налийте приблизно 600 мл води (або
переробленого гідроксиду натрію) в отвір
овальної форми у верхній частині М-100.
Якщо ви використовуєте звичайну воду,
додайте в цей відсік близько п'яти грам солі
(1/2 чайної ложки). Це дозволить швидше
генерувати хлор.

Підключіть дроти від циркуляційного насоса до клеми
акумулятора (чорний до негативного/-, червоний до
позитивного/+). Як тільки вода потече через систему,
перевірте наявність витоків води. При виявленні
протікання або підтікання, відрегулюйте трубку.
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ЕКСПЛУАТАЦІЯ ГЕНЕРАТОРА ХЛОРУ М-100 Продовження
8

Підключіть дроти від циркуляційного
насоса до клеми акумулятора (чорний до
негативного/-, червоний до позитивного/+).

Після того, як вода потече, і M-100
запрацює, ви повинні побачити булькаючий
процес з боку Хлору та утворення дрібних
бульбашок з боку гідроксиду натрію. Це
свідчить про те, що М-100 працює справно.
Вентиляційний отвір

Гідроксид натрію
Хлор
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ЕКСПЛУАТАЦІЯ ГЕНЕРАТОРА ХЛОРУ М-100 Продовження
Використовуйте набір для вимірювання
хлору для перевірки рівня хлору у воді.
Візьміть зразок з-під поверхні резервуара.
Додайте одну краплю ортотолідину і
струсіть тестер, щоб перемішати.
Співставте колір води зі стандартом
кольору на тестері.

5
3
2
1

Продовжуйте роботу M-100, поки рівень
хлору не досягне 5 PPM (частини на
мільйон). Час, який це займе, буде
залежати від розмірів ємності і якості
джерела води.

.5

Коли рівень хлору досягне 5 PPM, видаліть 1/4 " (6 мм) хлорової трубки з вентурі.
Потім від'єднайте і насос, що занурюється, і М-100 від негативної, а потім і
позитивної сторони акумулятора.
Дайте обробленій воді постояти одну годину, а потім повторно перевірте рівень
хлору. Рівні повинні бути 2 PPM або більше. Якщо рівень хлору нижче 2 PPM,
знову запустіть процес хлорування і дайте воді відстоятися ще одну годину і
повторно виміряйте. Якщо рівень хлору становить від 2 до 5 PPM, пити безпечно.
ПРИМІТКА: Якщо ваш набір для вимірювання більше не жовтий і став
бурштиновим або червоним, у воді занадто багато хлору.
ПРИМІТКА: Оскільки різні водні джерела мають різні мінерали, не мають мінералів,
є різного рівня каламутності і т.д. вони хлоруються з різною швидкістю. Перший раз,
коли ви запускаєте М-100, ви повинні тестувати воду щохвилини або близько того.
Після того як ви пройдете процес кілька разів, ви зможете краще судити про те,
скільки часу потрібно, щоб ваша вода стала хлорованою і як часто потрібно
проводити виміри. Якщо сумніваєтеся, ТЕСТУЙТЕ, ТЕСТУЙТЕ, ТЕСТУЙТЕ!
Набагато простіше додати хлор, ніж розбавляти його.
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ВИМКНЕННЯ М-100 Продовження
До того як М-100 буде повністю закритий і відкладений на зберігання, підготуйте дві
порожні ємності - кожна з яких буде вміщати до двох літрів рідини. Використовуйте
перманентний маркер, щоб написати ХЛОР на одному контейнері та ГІДРОКСИД
НАТРІЮ на іншому. Будь ласка, також напишіть ОТРУТА - НЕ ПИТИ на кожній пляшці.
НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ПЛЯШКИ З ПІД ГАЗОВАНИХ НАПОЇВ... НІКОЛИ!
Послабте та видаліть пробку у верхній частині трубки для заповнення з боку
ХЛОРУ. Тримайте обличчя подалі від заливної трубки і НЕ ВДИХАЙТЕ
ГАЗОПОДІБНИЙ ХЛОР!

Вставте (червону) зливну трубку внизу
хлорної сторони М-100 у верхню частину
порожнього контейнера з написом ХЛОР.
Відпустіть затискач і дайте всьому хлору
перелитися в ємність. Тримайте обличчя
подалі від отвору порожньої ємності і НЕ
ВДИХАЙТЕ ГАЗОПОДІБНИЙ ХЛОР!
ПРИМІТКА: Гідроксид натрію буде
відрізнятися за силою в залежності від
того, як часто ви ПОВТОРНО
ВИКОРИСТОВУЄТЕ гідроксид натрію з
попередніх партій хлорування. Гідроксид
натрію буде ставати все сильніше і
сильніше з кожним застосуванням.
НЕ МОЖНА ДОПУСКАТИ БІЛЬШЕ ТРЬОХ
ПРОЦЕСІВ ХЛОРУВАННЯ З ТІЄЮ САМОЮ
ПАРТІЄЮ ГІДРОКСИДУ НАТРІЮ. ВІН
СТАНЕ ДУЖЕ СИЛЬНИМ І ОБПЕЧЕ ВАШУ
ШКІРУ, ЯКЩО ЙОГО РОЗЛИТИ.
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ХЛОР

ОТРУТА - НЕ ПИТИ

ВИМИКАННЯ ГЕНЕРАТОРА ХЛОРУ М-100 Продовження
Стисніть/задійте затискач. Наповніть
пляшку для води звичайною водою і
влийте в хлорну частину М-100. Залийте
і злийте цю сторону тричі. Зберіть воду
після промивання в відро. Тримайте
обличчя подалі від отвору заливної
трубки і зливної трубки.
НЕ ВДИХАЙТЕ ГАЗОПОДІБНИЙ ХЛОР!

Повторіть процес для сторони
гідроксиду натрію, вливаючи промивну воду в
овальний отвір поверх М-100. Зберіть воду
після полоскання в те саме відро. Тримайте
обличчя подалі від отвору заливної трубки і
зливної трубки. НЕ ВДИХАЙТЕ
ГАЗОПОДІБНИЙ ХЛОР!

Протріть зовнішню поверхню
М-100 тканиною для
видалення бруду і вологи.

Завжди захищайте очі і шкіру.
Тримайте всі розчини подалі від очей і
уникайте вдихання випарів. Тримайте
всі розчини подалі від дітей.
Зберігайте розчини в безпечному
місці.
ВАЖЛИВО: Заряджайте 12-вольтову
батарею електричним зарядним
пристроєм або сонячною панеллю.
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ЩО РОБИТИ З ПОБІЧНИМИ
Якщо побічні продукти не будуть використовуватися, обидва розчини можна вилити в одне
відро. Вони знешкодять один одного, перетворившись в солону воду і їх можна буде
сміливо утилізувати на землі. Такий нейтралізований розчин не завдасть шкоди
навколишньому середовищу.

Хлор:Хлорний розчин може використовуватися в якості побутового дезинфікуючого та чистячого
засобу. Розчиніть розчин наполовину з водою.

Натрій гідроксид: Розчин гідроксиду натрію можна повторно використати в М-100

на стороні позначеній НАТРІЙ ГІДРОКСИД Це дозволить М-100 запускатися набагато
швидше, порівняно з тим, якщо використовувати просту воду на цьому боці. Натрій
гідроксид можна використовувати, щоб знищувати личинок москітів та прибирати запах
у вбиральнях. Розбавте розчин при необхідності.

ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З НАМИ
З БУДЬ-ЯКИМИ ПИТАННЯМИ ЩОДО ЦЬОГО ПРОДУКТУ

625 Міртл-стріт
Луїсвілль, KY 40208
США
+1.502.568.6342
waterstep.org
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