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Chanson er førende på verdensmarkedet indenfor
ioniserings- og filterteknologi med over 30 års
erfaring i fremstilling af sikre helseprodukter.
Tusindvis af timers research, testning og udvikling
har ført til denne maskine, som du nu står med idag.
Det her er begyndelsen på din rejse mod øget
velvære og sundhed, forbedret præstation - både
sportsligt og mentalt, samt skønhed indefra og ud.
Ja, det er nu tid til, at du skal give din krop det, den
mangler - flydende antioxidanter - ioniseret, basisk
vand fra Chanson. Men hvordan mon du kommer til
at mærke alle forandringerne? Hvor hurtigt går det?
Og ja, hvordan kommer du bedst i gang? De svar og
flere til, vil du finde i opslaget her - go’ læselyst.
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TILLYKKE

For at opnå de bedste resultater
anbefaler vi desuden, at du
medtænker mange rå, grønne
grøntsager, nødder og frø
ind i kosten. Oprethold et
moderat motionsniveau samt
at undgå sodavand og andre
kulsyreholdige læskedrikke.

Kom godt i gang
. . . E N G O D S TA R T E R V I G T I G

Først er det vigtigt for os at slå fast - vi er alle forskellige! Den 18-årige vil reagere anderledes på vandet end den 55-årige.
Men to 55-årige kan også reagere forskelligt, da vi alle lever vidt forskellige liv, har forskellige gener og udfordringer. Dertil
kommer drikkevandets kvalitet og indhold af mineraler, som bestemt er mere udfordret nogle steder i landet end andre
- dette har ligeledes en massiv indflydelse på ioniseringsprocessen og maskinen, ja, og derfor også på, hvordan og hvor
hurtigt du kommer til at mærke en effekt på DIN krop.
Alt, du kommer til at læse i hæftet her, er generelle retningslinjer. Retningslinjer, som vi nu efter et par år på markedet, kan
sige, at de fleste kan følge - dog ikke mere end at hver enkelt skal huske at mærke efter i processen - føles dette rigtig for
mig? Og husk så, vi er altid klar til at give en personlig vejledning, hvis det er det, du føler, du har brug for.
Og lad os så komme i gang...
Alle gode sundhedsvaner bør som basis indeholde en sund, ren og energifyldt kilde af vand. Hvis der i dit nærområde findes
et brusende vandfald eller en ren, hurtigt rindende elv, hvorfra du dagligt kan hente dit vand direkte fra, er det helt klart
det bedste for dig. Dette er dog kun en mulighed for de færreste mennesker, og derfor er en Chanson ioniseringsmaskine
et godt bud på det næstbedste valg. Derudover kan den på flere fronter overgå den naturlige vandkildes sundhed.
Det er vigtigt at forstå, at en Chanson vandmaskine ikke er en kur mod sygdomme, men derimod en rigtig god investering
i et godt helbred på lang sigt. Mange vil opleve, at deres vandmaskine er tjent hjem i løbet 2-3 år, da maskinen kan spare
husholdningen for flere forskellige andre udgifter. F.eks. kan du erstatte op til 50% på de giftige rengøringsmidler, udskifte
visse hudpleje- og hårprodukter og herigennem bidrage til en mere økologisk og bæredygtig behandling af vores miljø.
Resultaterne af brugen af det ioniserede vand vil variere fra person til person. Er du vant til at læse din krops signaler?
Eller er du måske mere typen, der bare klør på, uden at mærke efter? Hører du til første katogori, vil du sikker mærke
ændringerne hurtigere end de fleste. Hvis du bedre kan nikke genkendene til 2’ern, er det måske andre, der vil bemærke
forbedringerne hos dig, før du selv gør det. Disse ændringer kan bl.a. mærkes som forøget energi niveau, vitalitetsfølelse
og et bedre humør.
Under alle omstændigheder vil den rette mængde ioniseret vand og antioxidanterne heri føre til den bedst mulige
sundhedstilstand. Det kan være en god idé at få et lægetjek før og efter opstarten med vandet, da det derved vil være muligt
at sammenligne tal for kolesterol, blodsukker, blodtryk og andre helseparametre på længere sigt. Vi anbefaler desuden
en mikroskopi undersøgelse af det levende blod. Dette giver et meget tydeligt billede af forbedringer i blodkvaliteten efter
blot få ugers indtagelse af vandet.
Hvis du ikke kender til denne form for blodanalyse, kan du kontakte os for vejledning eller følg med på Chansons hjemmeside,
hvor læge Pernille Knudtzon 3-4 gange om året kommer til Danmark og laver disse blodanalyser.
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pH-værdien på maskinen er
Det første vand du drikker

kun en indikator (generel indstilling
fra fabrikken) og den kan variere fra

Det første vand
du drikker

by til by afhængig af, hvilke basiske
mineraler og metaller der er i
vandet.

... S TA R T R O L I G T O P O G M Æ R K E F T E R

Selvom du måske lever sundt til dagligt, er det vigtigt, at du starter langsomt op - en fremgangsmåde kunne være ligesom
den du ser herunder, men vigtigst af alt er det, at du mærker efter.

Hvor hurtigt kan
effekten mærkes?

Start med den laveste basiske pH
Alkaline 1 (pH 8,5)
Efter minimum 14 dage anbefaler vi at hæve trinnet til:
Alkaline 2 (pH 9,0)
Efter endnu minimum 14 dage anbefaler vi at hæve trinnet til:

Som vi lagde ud med at skrive, er vi alle forskellige - derfor er det også forskelligt, hvor hurtigt effekten mærkes hos den enkelte. Nogle mærker både store og små ændringer allerede dagen efter,
opstarten, mens det hos andre - de fleste - er en forbedring, der kommer laaangsomt snigende.

Alkaline 3 (pH 9,5)
Lad din krop langsomt vænne sig til det nye vand. Det er aldrig en god idé at udsætte kroppen for radikale og voldsomme
forandringer. Kroppen udrenser og kan i den forbindelse reagere med influenzalignende symptomer som hovedpine,
diarre, kvalme, forkølelse, ledsmerter, udslæt, koldsved eller feber, men også som symptomforværring. Hvis du oplever

Det er vores erfaring, at jo bedre du i forvejen er til at mærke efter - føle din krop og følge de signaler, den sender dig - jo hurtigere vil du også kunne mærke en effekt. Derfor, har det nødvendigvis
heller ikke en sammenhæng med, hvor meget du bøvler med, hvor stærke dine smerter er eller hvor
god en form du er i.

ovennævnte symptomer ved indtagelse af vand på pH 8,5, bør du fortsætte på det valgte trin indtil symptomerne forsvinder
i løbet af et par dage.
Ved at øge væskeindtaget, gå ned i pH eller tilsætte lidt citron kan du mindske ubehaget. Men langt de fleste oplever ingen
gener i forbindelse med opstarten. Afgiftningen af kroppen vil foregå stille og roligt med øget urin produktion som eneste
bivirkning, hvilket skyldes antioxidanternes (H2) reaktion med kroppens frie radikaler (OH) som, naturligt nok, giver H2O vand og ja derfor, urin.

Vi bruger et helt liv på at nedbryde os selv - både på naturlig vis, men også provokeret - derfor, er
det også ret naturligt, at genopbygningen af alt det skadede sker langsomt. Det er en proces, og det
kan derfor være svært at mærke forbedringerne i dagligdagen - måske kommer du efter et halvt år
pludselig i tanke om, at du ingen allergimedicin har taget denne sommer, eller også er det andre,
der bemærker en øget energi og livsglæde hos dig som noget af det første? Det er de færreste, der
springer smertefri ud af sengen eller slår sin løberekort allerede på andendagen.

Drik ikke vand over pH 10 og under pH 7 til dagligt - se afsnittet “sådan bruger du dit
ioniserede vand” for undtalgelser.

Hvis du er nysgerrig på hvilke forbedringer, der har vist sig hos dig efter 3-6 måneder på den ioniserede vandvogn, men måske ikke helt selv kan sætte fingeren på det, anbefaler vi, at du i en periode
på minimum en uge - gerne to - går tilbage til dit normale postevand. Det er nemlig så finurligt, at
forværring kommer hurtigere og er nemmere at opfange signalerne fra end fra forbedringer. Du vil
derfor sikkert nemmere kunne mærke en forskel, når du pludselig er uden ioniseret vand, end du
kunne mærke skiftet væk fra postevandet.

Vi anbefaler, at der dagligt drikkes vand med pH-værdi under 10. Enkelte har forsøgt at kompensere for en meget usund

Og husk så - sammenlign dig ikke med andre, også selvom I er i familie eller lever en ens livsstil.

Nogle få kan opleve en følelse af tørhed i munden. Dette kan ligeledes være en indikation på, at det ioniserede vands pHværdi er lidt for højt. Sænk niveauet et trin og afvent kroppens tilvænning. Det er en god idé at variere med forskellige
pH-trin, så kroppen ikke vænner sig til kun en slags vand. Skift med jævne mellemrum mellem de forskellige alkaline trin.

kost og livsstil ved at drikke vand med en pH 10 for at få så mange antioxidanter som muligt. Dette er ikke vejen til en
bedre sundhed. Hvis din livsstil generelt er usund, kan derimod selv vand med pH 8,5 være op til 100 gange mere basisk
end den mad og de drikkevarer du indtager nu.
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Advarsler og forholdsregler

Advarsler og
forholdsregler
. . . D E T S K A L D U VÆ R E O P M Æ R K S O M PÅ

Har du sygdomme eller helbredsmæssige problemer, bør du altid konsultere din læge før du laver større livsstilsændringer.

er tilgængelige i det ioniserede vand. Flasker af glas og rustfrit stål er bedst til opbevaring af ioniseret vand. Du kan købe vores
Chanson-drikkeflasker i glas i webshoppen på www.chanson.dk.

Selvom det ioniserede vand indeholder rigtig mange antioxidanter og dermed er “mere end dit almindelige postevand”, så er
det stadigvæk “kun” vand. Ioniseret vand har været en del af husholdning og brugt i forskning og forsøg i hele Verden gennem

Rengør din vandmaskine med en let fugtig klud efterfulgt af en tør klud (gerne mikrofiber).

ca. 60 år, og er derfor absolut sikkert at indtage og anvende på huden. Når dette er sagt, er der dog stadig visse forholdsregler,

Hvis der er pletter efter vand på maskinen kan disse fjernes med syrevand pH-værdi 2,5 eftertørret med en tør klud for at fjerne

du skal tage til dig:

slør. Fedtpletter fjernes med vand pH 10,8.

Tag ikke receptpligtig medicin sammen med ioniseret vand med pH-værdi over 8,5.

Lad ikke varmt vand løbe gennem maskinen.

Det ioniserede vand hjælper din krop med at optage stoffer hurtigere og bedre, så receptpligtigt medicin bør tages 30 minutter

Ioniseringen af det varme vand vil ikke skade maskinen, men filteret kan miste nogle af sine filtreringsevner før tid. Skulle det

før eller efter indtagelse af ioniseret vand med pH-værdi over 8,5 - i nogle tilfælde ses ingen indvirkning, så du kan eventuelt

ske, at varmt vand løber gennem systemet, bør det efterfølgende skylles igennem med koldt vand i 5 minutter før der drikkes

prøve dig frem. Mærk efter. At indtage naturlige kosttilskud sammen med ioniseret vand KAN anbefales, da det forbedrer krop-

af vandet. Kommer der en dårlig smag i vandet efter dette, må filtret i maskinen skiftes.

pens optagelse af f.eks. mineraler og vitaminer.
Du må aldrig åbne eller ændre på maskinen. Dette vil gøre din garanti ugyldig.
Indtag ikke mere end 1L ioniseret vand i løbet af en time.
Dyrker du hård motion (fitness, løb eller lign.) bør du ikke overstige 2 L på en time.
Hold øje med dit saltforbrug
Der kan tilsættes Himalayasalt i saltkurven, når der skal dannes elektrolytter i drikkevandet, eller det skal gøres antibakterielt
i en lav syre og fedtopløselig i den høje base. Maskinen tager ikke skade af, at der hele tiden er salt i saltkurven - men det gør
du måske. For meget salt er ikke godt for nogen, så derfor anbefaler vi, at du aktivt vælger at tilsætte salt, de gange det skal
bruges, og at du efterfølgende tømmer kurven og kører uden til dagligt.
Start ikke op med ioniseret vand under graviditet.
Dette skyldes, at Chanson ioniseret vand starter en udrensning og afgiftning af kroppen, og det er vores overbevisning, at dette
ikke er godt under en graviditet. Man bør enten starte før man bliver gravid eller efter amningen er overstået.
Fjern overskydende citronsyre fra låg og kanter ved salt-/citronsyre-indsatsen
Citronsyre, som ikke er blevet opløst i vand, kan med tiden slide på gevindet og dermed give anledning til utætheder. Opløst
citronsyre, som tørrer ind, kan giver problemer med at løsne.
Opbevar ikke ioniseret vand i plastikflasker og aluminium
Molekylær hydrogen - antioxidanten i det ioniserede vand - er så lille, at plastik ikke kan holde den inde. Så selvom du har
skruet låget på, vil det forsvinde ud igennem flasken, og derfor vil det ioniserede vand indeholde færre antioxidanter, når det
opbevares i plastik. Aluminium anbefales legeledes heller ikke, da aluminium-ionierne kan gå i forbindelse med ionerne, som

8

9

Masser af selektive
antioxidanter

Hvad er pH- og
ORP-værdi?

...OG EN PERLERÆKKE AF ANDRE FORDELE

...EN FORKLARING FØLGER

Flere antioxidanter - minder oxidantiv stress

En anden teori er, at vandet opleves blødere, fordi alle

Nu har du en Chanson ioniseringsmaskine, og derfor har du næsten med sikkerhed også allerede stiftet bekendskaber

Det er H2,der er super gavnligt for dig og din krop.

mineralerne, herunder kalk, ioniseres i elektrolysekammeret

med begreberne pH- og ORP-værdier - det er i hvert fald noget af det, vi taler rigtig meget om både på hjemmesiden, i

Forskning viser nemlig, at H2 er en gavnlig antioxidant, som

og derfor ændrer struktur fra et fast mineral til et positivt

materialer og til foredrag. De er nemlig begge vigtige indikatorer for kvaliteten af det ioniserede vand. Men hvorfor er de

selektivt går ind og neutraliserer de farligste frie radikaler

så det? Og hvorfor hænger de to sammen, når vi taler ioniseret vand? Forklaringen får du her...

ladet mineral-ion i stedet.

og dermed mindsker det der kaldes oxidativ stress. Oxidativ stress har vist sig at spille en stor rolle ved udviklingen af en lang række sygdomme.

Degge dele er teorier i videnskabens verden, men et
faktum er, at det alkaliske ioniserede vand, af mange,

pH-værdi er en indikator for surheden af en opløsning - eller “potentiale af hydrogen”. Det er måling af forekomsten af

føles blødere og lettere at drikke, derfor drikkes der

hydrogen-ioner. Mængden af disse ioner kan skabe en sur eller basisk opløsning målt på en skala fra 0-14, hvor der fra

mere vand i hverdagen, hvilket fører til en langt bed-

7-14 er tale om base og fra 0-7 er der tale om syre. Når en væskes pH-værdi ændres et point - eks. fra 7 til 6 - er den

Også lettere at drikke - synes vores kunder
En stor del af vores kunder føler, at det ioniserede, basiske vand er blødere og lettere at drikke
- derfor drikker de også mere vand i løbet af

HØJT
INDHOLD AF H2

en selektiv antioxidant

pH-værdi omkring 7.
Renere vand
En lille, men bestemt væsentlig, fordel er

om vandmolekyleklynger. Det menes,

RENERE VAND

også, at vandet på vej ind i maskinen

kulfilter reducerer indholdet af
bl.a. pesticider

gennemløber et aktivt kulfilter. Dette

samler sig i klynger af 12-16
molekylerne i det ioniserede

er foruden, men som desværre er

mangler en elektron. Frie radikaler stjæler vilkårligt elektroner fra andre atomer, som derfor skades eller nedbrydes,

at finde i vores fine drikkevand.

hvorefter de konverteres til flere, nye frie radikaler - heraf begrebet oxidation. Oxidation og de frie radikaler kan derfor

HØJ PH-VÆRDI
laver dit postevand om til basisk vand

forårsage store biologiske skader og føre til aldring og sygdom. For at bremse denne negative proces er der brug for
Det er dog vigtig for os at

BLØDGJORT KALK OG ANDRE MINERALER

understrege, at det lille

sidder i disse mindre

essentielle for kroppen og knoglerne

kulfilter ikke laver en

klynger skulle betyde,
for

krop

kroppens

celler.

og

Herved

din

MINDRE VANDMOLEKYLEKLYNGER
lettere optagelig for krop og celler – nemmere at drikke

sker

drikkevandet for vira,

et stof kan donere frie elektroner, hvilket gør det til en antioxidant. Positiv ORP betyder, at et stof tager elektroner, hvilket

bakterier mv. samt

gør det til en fri radikal eller pro-oxidant. Iltning er, når et æble bliver brunt, efter at vi har skåret en skive af. Æblet er på

reducerer kalk - øn-

vej til fordærv, ligesom metal der ruster ved kontakten med ilt. Derfor! Ved at drikke væsker med en minus-ORP, så som

sker du også dette,

ioniseret, basisk vand, kan det forhindre at vi “ruster op” indefra.

SYREVAND TIL HUDPLEJE

kan vi anbefale vores

effektiv hydrering, som

cellefornyende, antibaktiel og bekæmper hudproblemer

NANO-filtrerings-

opløses lettere og udskilles
hurtigere.
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system, som kan kobles

ELEKTROLYTTER
laves naturligt ved at tilsætte Himalayasalt

ORP er et mål for antioxidant-effekten og måles i millivolt (mV). Den måler værdier af frie elektroner. I dag tillader
teknologien at man kan måle ORP med et ORP-meter, som så viser en negativ eller positiv ORP. Negativ ORP betyder, at

oprensning

der en øget og mere

affaldsstoffer og toxiner

antioxidanter, som neutraliserer oxidationen - eksempelvis molekylær hydrogen, som du finder i ioniseret, basisk vand.

af

total

faktisk bevirker, at bl.a.

nedbrydning, i form af eksempelvis kroppens skadelige frie radikaler.
Frie radikaler er atomer eller molekyler, der indeholder uparrede elektroner. Aktivt ilt, oxygen, er en fri radikal, fordi den

4-6. Det at molekylerne

optageligt

ORP står for Oxidation Reduktions Potential, som er et begreb for det potentiale et stof har for at reducere oxidation -

pesticider en smule - noget vi gerne

vand, samles i klynger af

at det bliver lettere

...Så følger ORP

kulfilter reducerer indholdet af bl.a.

at normale postevandsmolekyler
vandmolekyler, mens vand-

blevet 10 gange mere sur. En cola med en pH-værdi på 2,5 er således 30.000 gange mere sur end neutralt drikkevand med

re hydrering, der gavner kroppens celler.

dagen end de tidligere har gjort.
Inden for vores branche tales der ofte

Først pH-værdien...

til ioniseringsmaskinen.

Det hele hænger derfor sammen
pH-værdien er en indikator for mængden af hydrogen i en væske. Da hydrogen er en antioxidant, som reducerer oxidation
- nedbrydning, og ORP-værdien er en indikator for et stofs antioxidant-potentiale, fortæller de to værdi-begreber altså på
mange måder samme historie - hvor meget hydrogen, antioxidanter, der er til stede i en - i dette tilfælde - væske i form
af ioniseret vand.

Sådan tester du vandets pH-værdi

Sådan tester du
vandets pH-værdi

Brug både dit syreog basevand

. . . F O R D I D E T E R B I L L I G E R E E N D AT T E S T E O R P - VÆ R D I

...FORMINDSK DIT VANDSPILD

Vi har lige fundet ud af, at ORP og pH i dette tilfælde giver en indikation for det samme - nemlig vandets indhold af
molekylær hydrogen, antioxidanter. Da pH-værdien både kan måles med dyre måleinstrumenter og billige pH-dråber, og
ORP-værdi udelukkende måles med et ORP-meter, som heller ikke er helt billig, anbefaler vi, at du tester førstnævnte ved
brug af pH-dråber. Fremgangsmåden er som følger:

Fedtopløseligt
pH 10,8

Drikkevand
pH 8,5 - 9,5

Fedtopløseligt, reducerer pesticider og er ideelt til
rengøring af frugt og grønt

Drik ioniseret vand pH 8,5 i 4-7 dage for grundlæggende balance og øg derefter langsomt op til
pH 9,5 – mærk efter!

Fornyer energien i dine grøntsager, frugter, kød,
fjerkræ og frisk fisk
1. step

Tænd for vandet og lad det løbe i ca. 20 sekunder inden du tester med pH-dråberne ( vandet skal først løbe gennem 7
plader inden du får den rigtige pH ud af hanen.)
2. step

Fremhæver fødevarernes naturlige smag
Optimerer din generelle sundhed
Lader fødevarerne bibeholder næring og farve
under tilberedning

Jo højere pH desto højere indhold af antioxidanter

Rengøring af fedtrester og hårdt snavs

Reducerer bitterhed i både kaffe og the

Fyld vand i den lille plastik beholder, der følger med dråberne, og dryp et par pH-dråber ned i vandet. Ryst let.

Filtreret vand
pH 7,0

3. step

Drikkes ved indtagelse af medicin

Vurdér farven på vedlagte pH-farveskala
Hvis ikke vandet er har den ønskede farve, skal du reducere vandflowet ved at skrue ned for vandmængden.
pH’en i syrevandet kan, pga. kalken i vores danske drikkevand, være lidt sværere at få helt ned på 2,5. Eden, vores mindste
model, kan oftest have svært ved at lave syrevand, som er lavere end pH 5. Her gælder det kort sagt, jo stærkere maskine,

Drik 0,03L vand pr. kilo legemsvægt for optimal
hydrering

Bruges til modermælkserstatning
Anbefales til helt små børn
Anvendes til rensning af maskinen med citronsyre

jo lavere syre og højere base.

Hudpleje
pH 5,5
Skal som udgangspunkt ikke drikkes – kontakt os for
personlig vejledning
Matcher hudens egen pH-værdi – ideel til face mist
til sart hud, som giver glød og fugt samt formindsker
porer og små linjer
Behandling af røde ble-numser og solskoldning
Vask af hår i pH 5,5 genopretter naturlig glans og pleje.
Håret bliver blødt og lækkert uden brug af balsam.

Anbefalet vandflow

Naturlig aftershave

Syrevand - 0,9 l/minuttet

Hudproblemer
pH 3,5

Basevand - 2,4-2,6 l/minuttet
Stærk base (pH 10,8) - 2,4 l/minuttet
Ovenstående er kun generelle retningslinjer - da vandkvaliteten påvirker elektrolyseprocessen, og vandkvaliteten er vidt
forskellig både lokalt og regionalt, skal du altid prøve dig frem.

HUSK! KUN pH-DRÅBER KAN MÅLE pH-VÆRDI I VANDET.
BRUG IKKE pH-STRIPS OG LAKMUSPAPIR. DE ER TIL KROPSVÆSKER - IKKE VAND.

Syre

1-2
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Neutral

3

4

5

6

7

Antibakterielt

pH 2,5

Skal ikke drikkes

Skal ikke drikkes

Kan ligesom pH 5,5 bruges som face mist denne, dog til normal hud.

Ideel til at pudse vinduer og spejle
Fjerne luftgener hos husdyr samt tæpper og tekstiler

Afhjælper mindre hudproblemer så som tør hud,
rifter og mildt udslæt.
Bruges til rengøring af alle flader som tåler vand

MED HIMALAYASALT
Desinficerende rengøring af service, bordplader og gulv
UDEN HIMALAYASALT
Periodevis behandling af hudproblemer, som ikke
reagerer ved behandling med pH 3,5-5,5 så som akne,
eksem, svampeinfektioner, psoriasis mv.

Base

8

9

10

11

12-14

For at mindske vandspild, kan du tappe rest- og rengøringsvand og bruge det til bl.a.
afkalkning af vandflasker og el-apperater, rengøring mm.
13

SE ALLE VORES
GUIDE: Sådan laver du stærkt syrevand

VEJLEDNINGSVIDEOER PÅ

WWW.CHANSON.DK

GUIDE: Sådan laver
du stærkt syrevand

Vedligeholdelse
af maskinen

... E N S T E P - BY - S T E P V E J L E D N I N G T I L S U CC E S H V E R G A N G

... FÅ D I N I O N I S E R I N G S M A S K I N E T I L AT H O L D E L Æ N G E R E

I Danmark har vores postevand en pH-værdi på 7, hvilket gør det muligt både at drikke og bade sig i. Den neutrale pH-værdi

Afkalkning af din ioniseringsmaskine er essentiel for maskinens levetid, vandets kvalitet og effekt. I Danmark har vi

på 7 er hverken for sur eller basisk, og er derfor den mest optimale løsning såfremt kilden vi drikker fra, også er kilden vi

generelt meget kalk i drikkevandet - dog med store regionale og lokale forskelle, og derfor er det vigtigt at afkalke jævnligt.

bader i. Dog har vi stor fordel af at drikke vand med en højere pH værdi til at neutralisere syreophobninger, samt stor fordel

På kortet herunder kan du få en idé om, hvor ofte du skal afkalke netop din maskine - vi anbefaler dog, at du dobbelttjekker

af at bruge en lavere pH værdi på huden. Hudens naturlige pH-værdi er nemlig 5,5 og kan vi matche denne med vand som

med dit vandværk, såfremt du er i tvivl.

er det vi udsætter vores hud for daglig basis, opretholdes den naturlige pH-værdi som kommer til udtryk ved en forbedret
fugt og elasticitet. Syrevand er ideel til hudpleje, da det matcher hudens pH-værdi på 5,5
Sådan laver du syrevand - med og uden Himalayasalt

Hver 6.-8. uge
Hver 4. uge

Forberedelses-step - med Himalayasalt (uden? - gå da til 1.)
Åben låget til kurven i toppen af maskinen og put 1-2 stk. Himalayasalt-stykker i kurven. Indsæt denne i maskinen igen.

Hver 2. uge

Sørg for at kurv og låg er isat korrekt, før vandet tændes.
Desinfektion af maskinen

1. Tænd for den ønskede pH-værdi og lad vandet løbe i 10-15 sekunder.

Efter afkalkningsprocessen kan du med fordel
desinficere din ioniseringsmaskine ved at lave
syrevand pH 2,5 med
Himalayasalt.

2. Skru herefter flowet ned på minimum, hvad der svarer til 0,9 L i minuttet (aflæses på maskinens display).
...
Hvis en reducer er installeret, skru også ned for denne hvis vandstrålen stadig er for kraftig.

Se side 14 for vejledning.

3. Aflæs vandets pH-værdi løbende med pH-dråber indtil den ønskede værdi opnås - sammenlign med farveskalaen.
4. Syrevand med pH 2,5 eller derunder vil lugte af klor – dette er meningen, og et tegn på at den ønskede effekt er
opnået.

NORMAL AFKALKNINGSPROCEDURE

Opbevaring
Syrevand har størst effekt direkte efter tapning og vil med tid aftage. Syrevand i en lukket sprayflaske kan holde i op til 14

1. step

4. step

dage - stærkest de første tre dage, men vi anbefaler at tappe syrevand med jævne mellemrum for en optimal effekt af den

Åben skruelåget med kurv, aftag selve kurven og hæld 2-3 spsk.

Sluk maskinen og lad den stå urørt i 2-8 timer.

lave pH-værdi. Eksempelvis psoriasispatienter vil opleve største effekt med frisktappet syrevand pH 2,5 med Himalayasalt.

citronsyre direkte i maskinen. Skru låget fast igen.

5. step

2. step

Efter minimum 2-8 timer, tænd vandet på “FILTERED”.

Tænd maskinen på “FILTERED” - vandet må ikke ioniseres, da det

6. step

kan ødelægge maskinen.

Lad vandet løbe til vandstrålen bliver klar og smagen ren.

3. step

7. step

Lad vandet løbe til det får en syrlig smag eller du ser en uklar stråle.

Maskinen er nu afkalket og klar til brug.

Dette gør sig også gældende for betændelser i huden samt andre hudinfektioner.
Vi anbefaler at opbevare syrevand i sprayflasker, gerne af plast eller endnu bedre i glas.

NB! HOVEDRENGØRING - SEVICE CLEAN MED C-CLEAN: Se side 14 og 17 i Installationsvejlednignsafsnittet
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Tips og tricks

Tips og tricks

Nyttige links og
kontaktinfo

. . . D E T S K A L D U VÆ R E O P M Æ R K S O M PÅ
Hvis du har sygdomme eller helbredsmæssige problemer, bør du altid konsultere din læge før du laver større ændringer i din
livsstil.
Selvom det ioniserede vand indeholder rigtig mange antioxidanter og dermed er “mere end dit almindelige postevand”, så er
det stadigvæk “kun” vand. Ioniseret vand har været en del af husholdning og brugt i forskning og forsøg i hele verden gennem
ca. 60 år, og er derfor absolut sikkert at indtage og anvende på huden. Når dette er sagt, er der dog stadig visse forholdsregler, du skal tage til dig:

...FOR MERE VIDEN

Genbrug afkalkningsvandet
Når du har afkalket din maskine med citronsyre, og skal have den tømt, kan du med fordel fylde citronsyre-vandet i dine glas
og vandflasker. På den måde afkalkes de nemt, og du får også maksimalt udbytte af det vand, som ellers var blevet tømt ud i
afløbet.
Indtag ikke mere end 1L ioniseret vand i løbet af en time
Dyrker du hård motion (fitness, løb eller lign.) bør du ikke overstige 2 L på en time.
Hold øje med dit saltforbrug
Der kan tilsættes Himalayasalt i saltkurven, når der skal dannes elektrolytter i drikkevandet, eller det skal gøres antibakterielt
i en lav syre og fedtopløselig i den høje base. Maskinen tager ikke skade af, at der hele tiden er salt i saltkurven - men det gør
du måske. For meget salt er ikke godt for nogen, så derfor anbefaler vi, at du aktivt vælger at tilsætte salt, de gange det skal
bruges, og at du efterfølgende tømmer kurven og kører uden til dagligt.
Desinfektion af elektrolysekammeret - fjern dårlig lugt og smag med syrevand
Hos Chanson er vi stolte af, at vi udlukkende anvender naturlige midler til vedligehold af maskinen. Netop fordi vi ingen kemikalier tilsætter, kan nogle også opleve, at vandet kan få dårlig lugt og smag, hvis maskinen har stået med samme vand i en
længere periode eller hvis afkalkningen ikke er blevet gjort ofte nok - eksempelvis over en ferie. Bakterierne, som forårsager
disse gener, kan nemt fjernes ved at tilsætte Himalayasalt og lave syrevand pH 2,5. Lad syrevandet løbe i 3-5 minutter. Vandet
kan med fordel opsamles og genanvendes - se side 14.
Låget til salt-/citronsyre-indsatsen smøres med vaseline
For at sikre bibeholdelse af tætheden omkring låget på indsatsen, anbefales det at smøre denne med olie-baseret vaseline.
Dette gør det ligeledes nemmere at åbne låget.
Opbevar ikke ioniseret vand i plastikflasker og aluminium
Molekylær hydrogen - antioxidanten i det ioniserede vand - er så lille, at plastik ikke kan holde den inde. Så selvom du har
skruet låget på, vil det forsvinde ud igennem flasken, og derfor vil det ioniserede vand indeholde færre antioxidanter, når det
opbevares i plastik. Aluminium anbefales ligeledes heller ikke, da aluminium-ionierne kan gå i forbindelse med ionerne, som
er tilgængelige i det ioniserede vand.
Flasker af glas og rustfrit stål er bedst til opbevaring af ioniseret vand. Du kan købe vores Chanson-drikkeflasker i glas i webshoppen på www.chanson.dk.
Rengør din vandmaskine med en let fugtig klud efterfulgt af en tør klud (gerne mikrofiber).
Hvis der er pletter efter vand på maskinen kan disse fjernes med syrevand pH-værdi 2,5 eftertørret med en tør klud for at
fjerne slør. Fedtpletter fjernes med vand pH 10,8.

Du må aldrig åbne eller ændre på maskinen. Dette vil gøre din garanti ugyldig.
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Forskning

Videoer

The molecular hydrogen foundation er en nonprofit
organisation, som har sat sig for at samle alt forskning der findes indenfor H2 området. Grundlæggeren
tyler lebaron bruger meget tid på at be- og afkræfte
myter på området og den forskning, der linkes til på
siden findes i andre anerkendte databaser som f.eks
pubMed.

Nogle gange kan det være nemmere at se sig frem til
en løsning frem for at læse forklaringen. Vi har lavet
installations- og vejledningsvideoer, som understøtter informationen, du har fået i manualen her.
Videoerne finder du på hjemmesiden uden fanen
produktvideoer og på vores YouTube-kanal.

http://www.molecularhydrogenfoundation.org

https://chanson.dk/produktvideoer/

Service

Hotline

Har du brug for at få din Chanson ioniseringsmaskine serviceret? Vi har danske servicecentre i begge
ender af landet. Læs mere på vores hjemmeside, hvor
du både finder kontaktinformationer og adresser - i
webshoppen finder du priser såfremt din service ikke
er dækket af garantien. Skal du bare have svar på
spørgsmål? Så ring på +45 7672 7270 - vi sidder klar.

Sidder du, og har brug for hjælp? Ønsker du personlig vejledning? Eller har du ubesvarede spørgsmål
omkring brugen af din Chanson ioniseringsmaskine?
Så vil vi meget gerne hjælpe dig. Vi sidder klar både i
markedsførings- og salgsafdelingen til at besvare de
spørgsmål du måtte have - du ringer bare.

https://chanson.dk/kontakt-chanson-din-leverandoer-basisk-vand/

Markedsføring: +45 3139 2014
Salg og vejledning: +45 2450 6020
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Supplerende

Supplerende
produkter

Tappestationer
. . . PÅ T U R I D E T D A N S K E L A N D ? H E R F I N D E R D U I O N I S E R E T VA N D

...FÅ RENERE VAND, NEMMERE RENGØRING OG MEGE T MERE

Om det er et nyt filter til ioniseringsmaskinen, produkter til vedligehold eller måske renere vand, du ønsker, så finder du alle
produkterne i vores webshop på www.chanson.dk.
Herunder ser du et udvalg af de af vores produkter, som er de mest populære supplementer til vores ioniseingsmaskiner.
Du finder dem i vores webshop under samme kategorier - her vil du også kunne læse yderligere information om hvert enkelt
produkt.

ERSTATNINGSFILTRE OG TILBEHØR

PJ6000/PJ7000

C-Clean system

Transportabel mini-ionizer

Et aktivt kulfilter til din ioniseringsmaskine, som reducerer indholdet af bl.a.
pesticider. Udskiftes årligt eller for hver
9000 liter tappet drikkevand.

Det nye C-Clean system gør det muligt, at
afkalke din ioniseringsmaskine grundigt
- det hele kan klares hjemme på køkkenbordet.

Mini ionizer - perfekt til rejser og vand på
farten. Fåes i to størrelser og farver, som
producerer hhv. 0,3l. og 0,35l. ioniseret,
basisk vand på 5 minutter.

FILTRERINGSSYSTEMER

Det kan blive værdifulde dråber, der
kommer ud af din ioniseringsmaskine...

PF-207
Et mindre forfilter, som filtrerer alle
kemikalier, forureninger og mikroplast
ned til 0,5µ. Kan bruges sammen med
ioniseringsmaskinen.
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Nano

Brusefilter

Vores mest effektive vendrensningssystem. Filtrerer kalk, kemikalier, forureninger
og mikro plast ned til 0,0001µ. Kan bruges
sammen med ioniseringsmaskinen.

Fjerner resterende klor i badevandet og
sænker pH-værdien, så den passer til
hudens egen pH. Plejer huden og giver
blødt hår uden brug af balsam.

Flere og flere ved efterhånden, hvad Chanson og ioniseret vand er. Mange vil rigtig gerne drikke det, men er måske ikke klar
til at købe en maskine selv, eller også er de væk hjemmefra flere dage, og har svært ved at undvære vandet imens. Derfor
har vi på det seneste mærket en stigende efterspørgsel på tappestationer rundt om i landet. Vi arbejder på højtryk på at
få foden ind hos relevante butikskæder, men ofte ligger disse butikker i større byer, og vi vil rigtig gerne kunne dække hele
landet for at imødekomme efterspørgslen og behov.
Vandet skal selvfølgelig ikke nødvendigvis være gratis - du betaler trods alt selv for det, der kommer ud af hanen og den
strøm, der bruges. Du har altså her en unik mulighed for, at du kan tjene lidt af omkostningerne for maskinen ind igen.
Kunne du tænke dig at høre mere om fordelene ved at blive en Chanson Tappestation? Så kontakt os på +45 3139 2014.
19

INSTALLATIONSVEJLEDNING

Produktbeskrivelse
Ioniseringsmaskinen

INDHOLD
Forside

2

5
7

14
15

Installation

Produktanvendelse

8
9
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A. Vandslangeudgang til vandhane
B. Strømkabelstik til vandhane
C. Vandflow drejeknap

Produktbeskrivelse

Kvik Guide

Bagside
Vejledning

D.
E.
F.
G.

Sådan skifterdu filter

Kurv til salt og afkalkning
Monteringshuller
Strømkabel
PJ-6000 Filter Panel

Skift af PJ6000-filter

Skift af PJ7000-filter og afklakning med C-Clean

16
17
19
20

Specifikationer

Advarsel

Fejlfinding

Vedligeholdelsesskema

Bunden

1

H.
I.
J.
K.

Afløbsregulator
Afløbsudgang til restvand
Software Update Connection
Strømstik

L. Sikring
M. Vandindgang

2

Produktbeskrivelse
Installationssæt

Vandhanen

Vandhane front
A. Vandhane udløb
B. LED backlight touch screen

Vandhane bag
C. Højtaler
D. Reset knap

Simpel opsætningsmodel

H

I

Vandhane
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A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

Ioniseringsmaskinen

Evt. for-filter

A. Afløbsslange
B. Udløbsslange til vandhanen
C. Strømkabel til vandhanen
D. Indløbsslange med postevand til evt. for-filter (ekstra tilkøb)
E. Vandslange til indgang ind i ioniseringsmaskinen - evt. efter et
for-filter

3

Afløbssaddel (1/4” quick connect)
Kurv til salt og afkalkning - Den ene kurv sidder i maskinen
Silikone gummi pakning til datakabel og udløbsvandslange (3/8")
150 cm of 1/4" vandslange (2 ruller), 150 cm of 3/8" vandslange (1 rulle).
Trykreduktionsventil (1/4” quick connect) IKKE nødvendig at installere i DK
pH dråbesæt (pH dråber, pH testflaske, pH farvekort)
Vand kugleventil (1/4” udgang)
Kobling til vandhane indgang (3/8" quick connect)
Reducer til montering mellem ioniseringsmaskinen og vandhanen

VIGTIGT!
Vandtrykket må ikke overstige 70 psi, hvilket svarer til 4,83 Bar. Et normalt vandtryk i DK ligger mellem 3,8 og 4,2 Bar.
Derfor er det ikke nødvendigt at installere det medfølgende trykreduktionsventil i Danmark.
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Advarsel

Funktioner
Stålfri vandhane

Vandflow drejeknap

1.

Det er vigtigt at sørge for at lukke for vandet til maskinen og tage strømmet fra, hvis du ikke
vil bruge maskinen i en længere periode.

2.

Forsøg ikke at reparere eller ændre noget på maskinen. Åbning af maskinen eller foretagne
ændringer vil betyde at garantien bortfalder.

3.5" HVGA Multi-color
Touch Screen

Kurv til salt og
afkalkning

Brugervenlig Touch menu

Flere sprogmuligheder
(dog ikke dansk)

3.

Tag ikke maskinens strøm ind og ud af stikkontakten gentagne gange. Dette vil forårsage
skade på maskinen, og garantien bortfaldet

4.

Brug ikke en beskadiget strømkabel. Kontakt din forhandler eller servicecenter for udskiftning.

5.

Fjern støv og tør evt. vand af strømkablet, da dette ellers kan medføre elektriske problemer,
og evt. forårsage brand.

6.

Brug ikke store mængder af vand eller slibende rengøringsmidler (f.eks. benzen eller benzin) til
rengøring af maskinen. Sørg for at maskinen er taget ud af stikkontakten inden rengøringen.
Dette vil hjælpe med at forebygge elektronikskader og skader på maskinens kabinet.

Elegant og holdbart
design

Låsefunktion

7.

Installer ikke maskinen i områder med ekstrem kulde eller varme.

8.

Hvis du bemærker eventuelle lækager fra maskinen skal du straks lukke for vandtilførslen, og
tage maskinen ud af stikkontakten. Kontakt din lokale Chanson forhandler for at få hjælp.

9.

Hvis maskinen pludselig begynder at lyde anderledes eller opfører sig underligt, når du bruger
den, skal du slukke for maskinen, tage strømmet fra, og kontakte din Chanson forhandler

Automatisk strømsparefunktion

10. Anbring ikke genstande, der kan skabe en brand tæt på maskinen, da dette kan forårsage
skade på maskinen.

Specifikationer

5

Model

VS-A705

Spænding / frekvens

100~240V / 50~60Hz

Strøm

185W

Dimensioner maskinen

B:256mm / H:315.4mm / D:170mm

Dimensioner vandhane

B:110.2mm / H:242mm / D:192mm

Vægt maskinen

3.4kg

Vægt vandhane

1.3kg

Maksimum vandtryk

8~70 psi

Vandtemperatur

5 ~ 40°C

11. Når du skal flytte maskinen skal du sørge for at strømstikket er taget ud af stikkontakten eller
undgå at træk i strømkablet, som ellers kan forårsage elektronikskade i maskinen.
12. Tilslut ikke maskinen hvis strømkablet eller stikkontakten er løse. Dette kan forårsage elektrisk
skade og brand.
13. Rør ikke ved ledningen, strømstik eller stikkontakt med våde hænder for at undgå elektrisk
stød eller brand.
14. Undgå at bøje eller klemme ledningen under f.eks. tunge genstande, som kan beskadige
ledningen. Dette kan resultere i elektrisk stød eller forårsage brand.
15. Brug ikke multistikdåse til at tilslutte maskinen for at undgå elektriske konflikter og brand.
16. Forsøg ikke selv at reparere strømkablet til maskinen. Tag maskinen ud af stikkontakten, og
kontakt din lokale Chanson forhandler for hjælp.
17. Sørg for at maskinens strømkabel er med jordstik. Hvis ikke der er jordstik kan det give
elektriske problemer og evt. brand. Kontakt din lokale Chanson forhandler for hjælp.
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Kvik guide
Funktioner

Syrevand
tast
Tænd/sluk
tast
Indstillinger

Basisk vand
tast
Filtreret vand
tast
Låsetast

Mode

Syrevand tast
3 niveauer af syrevand
∆ Low Acid: Til hudpleje
∆ Mild Acid: Vask og rengøring
∆ Strong Acid: Bakteriedræbende

Tænd/sluk tast
Tryk en gang for at tænde for vandet.
Tryk igen for at slukke.

Indstillinger
Elektrolyse igang

Vand kan tappes

pH niveau
Stand-by

Filtreret vand tast

Låsetast

∆ Filtreret vand uden ionisering
∆ Til medicinindtagelse
∆ Til modermælkserstatning

Vælg det ønskede pH-niveau, tryk på låsetasten
i 3 sekunder, og låsesymbolet vil skifte til "låst".
Tryk igen på låsetasten i 3 sekunder for at låse
op.

Basisk vand tast
4 niveauer af basisk vand
∆ Low Alkaline: Drikkevand små husdyr
∆ Mid Alkaline: Drikkevand
∆ Standard Alkaline: Drikkevand
∆ Strong Alkaline: Rensning af frugt/grønt

Indstillinger
Tryk på "Tandhjulet" for at komme til
sprogindstillinger, lydstyrke, elektrolyse niveau,
filterservice og information

Rensning

Syrevand tast
3 niveauer af syrevand
Til hudpleje
∆ Low Acid:
Vask og rengøring
∆ Mild Acid:
∆ Strong Acid: Bakteriedræbende/
Steriliserende

Filtreret vand tast
Filtreret vand uden ionisering
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Tryk på "Tandhjulet" for at komme
til sprogindstillinger, lydstyrke,
elektrolyse niveau, filterservice og
information

Den estimerede pH-værdi på det
valgte vandniveau.
Vandets pH kan variere alt efter lokal
vandkvalitet.

Basisk vand tast
4 niveauer af basisk vand
∆ Low Alkaline:
Drikkevand
∆ Mid Alkaline:
Drikkevand
∆ Standard Alkaline: Drikkevand
∆ Strong Alkaline:
Rensning af
frugt/grønt

Tænd/sluk tast
Ioniseringen er stoppet

Vandaftapningen er stoppet
Maskinen står på stand-by
og er klar til at lave ioniseret
vand
Maskinen kører et kort
renseprogram

Låsetast
Maskinen er låst på det
valgte pH-niveau
Maskinen er ulåst, og der kan
skiftes pH-niveau

Filter levetid
Filterets levetid er 9000 L (der tælles
ned) eller 1 år alt efter hvad der
kommer først. Hvis der går 1 år, inden
der er brugt 9000 L, vil indikatoren
fortælle, at det er tid til at skifte filter.
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Vejledning
Strømkabel

Start ioniseringen af vandet

∆ Maskinen vil tænde automatisk, når strømkablet er tilsluttet.
∆ Maskinens display vil automatisk slukke efter 1 minut. Tændes ved at røre ved skærmen igen.

Efter at have valgt pH-niveau, tryk på “
” for starte elektrolysen. Indikerer "
ioniserede vand kan tappes i løbet af få sekunder.
Tryk på “

” for at stoppe elektrolysen. Vandet vil stoppe med at løbe i løbet af 10 sek. efter

at have kørt et kort "clean"-program “

Sikkerhedsindstillinger
∆ Maskinen slukker automatisk for vandet efter 15 minutters vandaftapning.

", at det

“, som tømmer vandslangen for det ioniserede vand.

Dette vand kan drikkes.

∆ Maskinen starter automatisk selvrensningsprogrammet efter 30 L vand som standard.
∆ Efter ionisering med ”strong acid” kører maskinen selvrensning inden nyt pH niveau kan vælges

Vejledning basisk vand
Valg af pH-niveau
Vælg Alkaline-tasten
: Basisk vand
Vælg mellem 4 niveauer af basisk vand

Drikkevand Drikkevand Drikkevand

Vælg Filtreret-tasten..
Vælg filtreret vand

Vask frugt
& grønt

...: Filtreret vand

Vælg Acid-tasten
: Syrevand
Vælg mellem 3 niveauer af syrevand

Ændring af pH-niveau mens du
tapper vand under elektrolysen
Du kan frit ændre på pH-niveauet mens maskinen laver
ioniseret vand ved at trykke på “

” knappen for at

vælge det nye pH-niveau, dog ikke på "Strong Acid"

Mild
hudpleje
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Vask &
rengøring

Antibakteriel
hudpleje
&
desinfektion
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Vejledning

Vejledning

Låsefunktion

Filter service / nulstilling af filterlivtæller

Trin 1
Vælg det ønskede pH-niveau, som du ønsker at låse maskinen på.

∆ Når Filter Liv indikatorbaren er helt tom er det tid til at skifte filteret. Indikatorbaren vil blinke rødt,
og maskinen vil sige ”Please change filter” hver gang du er færdig med at bruge den.

Trin 2
Tryk på “
“

∆ Når Filter Liv når ned på en blok vil Filter Liv indikatoren begynde at blinke rødt. Maskinen vil sige
”Please be ready to change filter” hver gang du har brugt maskinen. Dette er for at minde dig om at
det snart er tid til at skifte filter i maskinen.

” i 3 sekunder. Du vil høre en bip-lyd og låsesymbolet vil ændres til

”. Nu kan du ikke ændre pH-niveauet til et andet niveau før maskinen låses op igen.

Trin 3
For at låse maskinen op skal du trykke på “

” i 3 sekunder.

Filteret skal snart skiftes

Maskinen er ulåst
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Filteret skal skiftes

Maskinen er låst

12

Vejledning
Indstillinger
Tryk på
for at komme til
opsætningsmenuen "Setup Mode"

Maskinens pH-niveauer er generelt indstillet til en pH på 7, og
ikke efter lokale vandforhold. Hvis maskinen ikke leverer en
pH-værdi, som svarer til displayet, kan det være nødvendigt
at justere på strømstyrken til elektrolyseprocessen. Mere
strøm hjælper maskinen med at lave stærkere syre og
kraftigere basiske værdier.
Vælg pH-program og lav den ønskede ændring på elektrolyse
niveau ved at trykke på
eller
Tryk på "Reset" for at vende tilbage til fabriksindstillinger for
elektrolyse.

Sprogindstillinger: Du kan vælge mellem flere
forskellige sprog bl.a. engelsk - dog ikke dansk

Vælg den ønskede frekvens for Self-Clean cyklus mellem
hver 10. - 60. liter. Som standard er den sat til 30 liter.
Bor du i et område med meget kalk, bør du indstille
maskinen til Self-Clean hver 10. -20. liter, og i mindre
kalkrige områder kan du indstille den til hver 30. - 40. liter.
BEMÆRK - dette er ikke det samme clean-program, som
køres efter hver tapning.

Vælg den ønskede lydstyrke eller slet ingen lyd

* Tryk på vanddråben Tnår som helst for at
komme til hovedmenuen
* Tryk på
når som helst for at komme
tilbage til forrige side

Tryk på "service clean"-knappen og hold den inde i fem
sekunder for at aktivere processen.
Life - Health - Happiness

Når processen er startet, vil skærmen ændre sig til
opstartsbilledet med Chanson-logoet på.

Service Clean

02130

Nedtællingen på skærmen viser den resterende tid af
processen. Den tager ca. 35 minutter og vil herefter
automatisk vende tilbage til normal skærm.
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Vejledning
Maskinens filter skal skiftes, når Filter Life når ned på "0" L
eller "0" dage afhængig af hvad der nås først.
Tryk på "Confirm" tasten i 3 sekunder for at bekræfte, at du
vil nulstille filterliv. Så vil tælleren gå tilbage på 9000 L og
365 Days.

Skift af PJ6000-filter

1
3
5
7
9
11

Åben panelet på venstre
side af maskinen (set fra
maskinens front) og skub
panelet opad.

Hold fast i filterhuset med
den ene hånd, og drej
låget af ved at dreje mod
urets retning.

Drej filteret mod højre for
at løsne det fra låget.

Tryk på "Reset" tasten i 3 sekunder for at
nulstille maskinens indstillinger tilbage til
standardindstillingen

Sæt filterkoppen med det
nye filter forsigtigt ned i
filterhuset. Skru filteret
helt fast, mens du holder
ved filterhuset.

Skub forsigtigt panelet
ned på plads igen.

Denne side viser hvilken version af software der
er på din maskine

* Tryk på vanddråben Tnår som helst for at
komme til hovedmenuen
* Tryk på
når som helst for at komme
tilbage til forrige side
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2
4
6
8
10

Vip filterholderen udad.

Løft forsigtigt låget op
sammen med filteret (filteret
sidder tit fast i låget).

Skru filteret fast i filterlåget
ved at dreje det mod venstre.

Vip forsigtigt filterhuset ind
på plads igen.

Nulstil filterets tæller.

Se hvordan du
nulstiller filterlivtæller
på side 12 i denne
installationsvejledning.
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Skift af PJ7000-filter

1
3

Åben panelet på venstre
side af maskinen (set fra
maskinens front) ved at
skubbe panelet opad.

Fjern det gamle filter og
indsæt et nyt.

2
4

Vip PJ7000-filter udad og
skru det af.

Fejlfinding
Problem

Tjek

Lækage inde fra
maskinen

Hvor kommer lækage fra

Kontakt din lokale Chanson forhandler for
hjælp

Lækage fra indløb- eller
udløbsfittings

Tjek fittings og slanger for at
identificere præcis hvorfra
lækagen kommer fra

Afmonter slangen, kontroller at formen er
rund, og snittet er lige. Hvis ikke, klip/skær
forsigtigt lidt af slangen. Monter slangen og
sørg for at den er skubbet helt ind

pH dråberne kan være for
gamle eller ødelagte

Kontakt din lokale forhandler eller webshop
for at bestille nye pH-testdråber

Tjek om vandflow er for højt

Nedsæt flowhastighed

Tilkalkning af maskinen

I områder med hårdt vand er det nødvendigt
at afkalke maskinen manuelt udover
den automatiske selvrensningsprogram
i maskinen. Det anbefales at afkalke
maskinen 1 gang om måneden for at
forebygge tilkalkning af maskinen

Klorlugt fra syrevand

Ved produktion af syrevand
kan der forekomme en svag
klorlugt, hvilket er naturligt
forekommende hypoklorsyre

Dette er helt uskadeligt for huden

Hvide flager i det basiske
vand

Ioniseringsprocessen
koncentrerer kalken i vandet til
flager eller belægning

Dette er helt uskadeligt, og du kan bruge
vandet. Vi anbefaler dog en grundig
afkalkning og desinfektion med Himalayasalt

Kalkophobninger på maskinens
elektroplader

I omåder med hårdt vand er det nødvendigt
at afkalke maskinen manuelt udover
den automatiske selvrensningsprogram
i maskinen. Det anbefales at afkalke
maskinen 1 gang om måneden for at
forebygge tilkalkning af maskinen

Der drypper vand fra
vandhanen efter brug

Kontroller om det stopper
efter et par sekunder efter at
maskinen er slukket

Dette er normalt, da der stadig vil være
vand inde i maskine selv efter den er slukket
- især i vandhanen. Hvis vandet drypper i
lang tid efter maskinen er slukket, skal du
kontakte din lokale Chanson forhandler for
yderligere assistance

Maskinen kan ikke tænde

Tjek maskinens sikring

Udskift den, hvis den er brændt af

Skru filteret fast, vip det
tilbage og sæt panelet på
igen.
Husk at nulstille tælleren se side 12.
Vandets pH-værdi
ændres ikke

Afklakning med C-Clean

1
3
5

Åben panelet på venstre
side af maskinen (set fra
maskinens front) ved at
skubbe panelet opad.

Skru filteret af og udskift
dette med din C-Clean
beholder, som skrues fast
i gevindet.

Start nu afkalkningsprocessen "service clean"
- se side 14.
Husk at fjerne C-clean
beholder og isæt PJ7000
efter afklakning.
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2
4
6

Fyld C-Clean beholderen op
med citronsyre og skru låget
på igen.

Vip C-Clean beholderen
tilbage.

Luk panelet ved forsigtigt at
skubbe det på plads.

Løsning
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Vedligeholdelsesskema

Fejlfinding
Problem

Lavere vandflow end
normalt

Maskinen afgiver en
dårlig lugt

Der kommer en fejlkode
på skærmen

Lys i display, men intet
vand løber fra hanen
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Tjek

Løsning

Tjek vandflow drejeknap,
vandhanen (med blå hane) over
maskinen og vandfilteret på
vandindløb

Hvis en af disse er delvis eller helt lukkede
har det betydning for vandflowet. Hvis
vandhanen eller -filteret er sat til med
partikler, skal de renses.

Er filteret i maskinen blevet
skiftet?

Hvis ikke det er blevet skiftet kan det være en
indikation på at det skal skiftes. Filteret kan
være tilstoppet af noget i vandet, som kan
begrænse vandgennemstrømningen

Er det lille filter ved vandindgangen bagpå rent?

Hvis du er i tvivl, så luk for vandtilførslen og
afmontér filteret. Pust nu ind i filteret og skyl
det igennem fra begge sider under rindende
vand. Sæt filteret på plads og tilslut vandet.

Hvide flager i vandet som følge
af kalkophobninger

I områder med hårdt vand er det nødvendigt
at afkalke maskinen manuelt udover den
automatiske selvrensningsprogram i
maskinen. Det anbefales at afkalke maskinen
1 gang om måneden for at forebygge
tilkalkning af maskinen

Kontroller om filteret er blevet
skiftet

Kontakt din lokale forhandler eller webshop
for at købe et nyt filter

Kontroller om filteret er blevet
skiftet

Kontakt din lokale Chanson forhandler for
videre assistance

Kontroller at maskinen er
tilsluttet strøm

Hvis ikke den er tilsluttet strøm, tilslut da
maskinen igen.

Tjek om maskinen har en GFIknap

I så fald, tryk på Reset-knappen

Tjek om maskinen har kørt i
lang tid

Hvis ja, så husk at maskinen vil slukke af sig
selv efter 15 minutters brug

Tjek om der stod en overophedningsfejl på skærmen

Hvis ja, så vent 60 minutter for at maskinen
kan køle ned. Prøv derefter at tænde for
maskinen igen.

Tjek om der er vandtilførsel

Hvis ja, sluk for strømmen ved at hive stikket
ud og sæt det tilbage igen efter 10 sekunder.
Vandet skal være tilsluttet imens.

Vedligeholdelse

Om

Om
Dato

Udskiftning

Om
Udskiftning

Om
Udskiftning

Om
Udskiftning

Udskiftning

* Tid for udskiftning af filter er afhængig af både vandets kvalitet, forbrug og tid
* Få glæde af dit ioniserede vand med regelmæssige filterskift
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Vi viser dig, hvordan du skal gøre...

FIND VEJLEDNINGER OG VIDEOER PÅ
WWW.CHANSON.DK/PRODUKTVIDEOER
WWW.CHANSON.DK/FAQ

Find vejledningsvideoer
på chanson.dk

