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Tilykke
DU ER NU EJER AF EN 

H2 PURE INHALE 

Chanson er førende på verdensmarkedet 

indenfor ioniserings- og filterteknologi 

med over 40 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.

Jeg hørte om H2 første gang i 2014 i 

forbindelse med min mands nyresygdom. 

Han var dialyse patient, og jeg læste at 

man i Japan havde haft succes med at 

komme hydrogen rigt vand i dialysevæsken 

så kroppen bedre kunne rense sig. Min 

nyeste opdagelse er at H2 også kan 

inhaleres hvor man virkelig kan give 

kroppen et effektivt boost. 

DE KÆRLIGSTE HILSNER



PRODUKTBESKRIVELSE
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A. Låg til vandtank

B. Vand level indikator

C. Start-knap

D. Brint - inhaleringsslange 

FORSIDE
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A. Vand dræner

B. Trykaflastningsudløb

C. Start-knap

D. Vand dræner - slange 

BAGSIDE
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I N S T A L L A T I O N S S Æ T
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A. Hydrogen inhalator - H2 Pure Inhale

B. Strømkabel

C. Adapter

D. Inhaleringsslange/nasalslange

E. Vand dræner

PRODUKTBESKRIVELSE

E



SÅDAN GØR DU.. .

Skru låget af tanken og hæld 1,5 l. demineraliseret vand med TDS u. 10 i maskinen 
indtil vandniveauet er mellem de to sorte vand indikatorer som ses på maskinens 
front. Hvis vandstanden i vandtanken er for lavt eller for højt vil maskinen lyse 
rød. 

Indstil arbejdstid: Tryk på indstillingsknappen en gang, arbejdstiden tilføjes 10 
minutter, maksimum er 180 minutter.

Indstil brintgennemstrømningshastighed: Der er 3 tilstande (lav, medium og 
høj) af brintgennemstrømning, lav er 110 ± 10 ml/min, medium er 210 ± 10 ml/ 
min, høj er 310 ± 10 ml/min, standardtilstand er høj. Bliv ved med at trykke på 
indstillingsknappen i 3 sekunder for at justere tilstanden. Standardtilstand er høj.

Fjern begge beskyttelsesdækslet på H2- & O2stikkontakten, klik på Start/
Pause-knappen, maskinen begynder at generere brint, indikatorlampen for 
brintproduktion lyser, brintstrømningsindikatoren stiger, indtil den maksimale 
strømning er nået; Klik på ON / PAUSE igen for at PAUSE maskinen; Når timeren 
er færdig med at tælle ned, vender maskinen tilbage til standbytilstand

Tilslut nasalslange til brint- og iltudløbet for at inhalere; Hvis du stopper 
iltudgangen ved hjælp af stikket, udledes iltgassen fra trykaflastningsudgangen 
bag på maskinen.

DAGLIGT BRUG
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EFTER 20 TIMERS BRUG

Efter 20 timers brug skal vandet skiftes.

Tøm maskinen for det brugte vand.
 
Skyld maskinen ved at fylde maskinen med 1,5 l. demineraliseret vand - tøm igen. 
 
Fyld maskinen med 1,5 l. demineraliseret vand.

At skifte vandet regelmæssigt er godt for maskinen. Hvis maskinen ikke skal 
bruges over en længere periode, bør du efterlade maskinen med destilleret vand. 
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FEJLFINDING

Virker ikke – ingen lys i 

display

- Strømkabel ikke korrekt 

monteret

- Power adapter beskadiget

- Sæt strømstikket korrekt i 

maskinen

- Udskift power adapter

Der kommer ingen H2 - For lidt vand 

- Gammelt vand

- Lækage i generator eller i 

slangen

- Hæld mere destilleret vand i 

maskinen

- Skift vandet

- Tætning af lægage

Rødt lys - For lidt vand 

- TDS niveauet er for højt

- Tilfør maskinen mere vand

- Skift vandet med nyt 

destilleret vand

Der kommer vand ud af 

H2 udtaget

- Maskinen trænger til at blive 

nedkølet 

- Defekt damp separator

- Sluk maskinen indtil nedkøles

- Skift damp seperator

Der kommer vand i 

næsen

- Den grønne dampseparator 

er fyldt

- Den grønne dampseparator 

skal tømmes for vanddamp

PROBLEM ÅRSAG LØSNING

SPECIFIKATIONER
PRODUKT SPECIFIKATIONER

PRODUKT NAVN H2 PURE INHALE -  300

Power 100~220V±10%    50Hz--60Hz

Vægt 1,6 kg. 

Kapacitet i vand tank 1,5 L.

Trykstabilitet <0.001 Mpa

Hydrogen MAX output 150 ml/min

Oxygen MAX output 75 ml/min

Strømforbrug 80 Watt

Vand kvalitet Burger KUN demineraliseret vand m. TDS u. 10



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.

CHANSON MAX PLUS
Ioniseringsmaskine producerer 
ioniseret basisk vand med antioxi-
danter og renser dit drikkevand for 
pesticider. Chanson Max Plus kan 
levere pH-værdi fra stærk syrevand
pH 2,5 op til stærkt basisk vand 
pH 10,8. t mere effektiv.

DESINFIKTIONSSPRAY
Hypoklorsyre betragtes som et 
naturligt og hudvenligt universal-
rengøringsmiddel, desinfektions-
middel og lugtfjerner der erstatter 
blegemiddel, kemisk fremstillede 
lugtfjernere. 

BRUSEFILTER
Fjerner resterende klor i badevan-
det og sænker pH-værdien, så den 
passer til hudens egen pH. Ple-
jer huden og giver blødt hår uden 
brug af balsam.

SUPPLERENDE PRODUKTER

. . . F Å  R E N E R E  V A N D ,  N E M M E R E  R E N G Ø R I N G  O G  M E G E T  M E R E

IONISERINGSMASKIER 

AFKALKNING, DESINFIKTION OG BRUSEFILTER

MINI IONIZER
Med Mini Ionizer On The Go, kan du 
nemt og hurtigt lave ioniseret, 
basisk vand, som er nærende og 
fyldt med antioxidanter - hvor som 
helst og når som helst

CHANSON ROYALE
Ioniseringsmaskine producerer 
ioniseret basisk vand med antioxi-
danter og renser dit drikkevand for 
pesticider. Chanson Royale kan 
levere pH-værdi fra stærk syrevand 
pH 2,5 op til stærkt basisk vand pH 
10,8.

AFKALKNINGSPULVER
Miljøvenlig, effektiv afkalker - fjern-
er kalk, mineraler & holder titanium-
spladerne fri for kalk. Sikre en frisk 
samt smags- og lugtfri maskine
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ERSTATNINGSFILTRE OG RENSNINGSSYSTEMER

SKØNHED & HUDPLEJE

KUL FILTRERING
Dette filter bruger  avancerede 
teknologier til at rense dit drikkev-
and for pesticider og tungmetaller. 
Filtreret filtrere kun de skadelige 
stoffer fra og bibeholder de vigtige 
mineraler og den gode smag i dit 
drikkevand.

ALKALINE STAV
Med en Alkaline stav kan du hæve 
pH værdien i postevandet til 8-9.5 
pH. Læg Alkaline staven ned i en 
flaske og efter 15- 20 min. kan du 
nyde basisk, ioniseret vand 

FILTRERET POSTEVAND
Med en seperat hane til at filtrere dit 
drikkevand, kan du med Chansons 
forskellige vandfiltrer rense dit 
drikkevand, alt efter dit behov. 

HYDROGEN FACE MIST
Til dig som ønsker at holde huden ung 
og støtte huden til optimal hydre-
ring. Med Iwater facemisen forstøves 
huden med hydrogen molekyler som 
har antioxiderende effekt.

FACE MIST FLASKER
Face mist flasker - 100 ml. til at 
opbevare dit syrevand i til daglig 
pleje af huden og hudproblematik-
ker

ION BØRSTER
Med en ion børste vil du skabe 
energifyldte negative ioner i hud 
og lymfesystem. Resultatet er mere 
energi bedre væske cirkulation og 
smukkere hud.

MOSEL FILTERKANDE
Mosel filterkanden er den første af 
en helt ny generation af filterkander 
som benytter sig af 5 filtrerings 
teknologier. Filteret kombinerer 
tusind år gammel viden om brug af 
kul & med moderne teknologi

DAFI FILTERKANDE
Få renere vand med mindre kalk, 
færre tungmetaller og klor ved at 
lade dit drikkevand fra hanen løbe 
igennem filtret i glaskanden. Dafi 
kanden er et alternativ til dig, der 
udelukkende ønsker drikkevand 
med mindre kalk og tungmetaller.

MINI IONIZER TI 2.0
Med Mini Ionizer TI 2.0, kan du nemt 
og hurtigt lave ioniseret basisk vand, 
som er nærende og fyldt med antiox-
idanter - hvor som helst og når som 
helst



FIND VEJLEDNINGER OG VIDEOER PÅ

WWW.CHANSON.DK/PRODUKTVIDEOER

VI VISER DIG, HVORDAN DU SKAL GØRE.. .

more than just water

WATER

CHANSON DANMARK
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CHANSONDANMARK


