
ON THE GO 

- din guide ti l  den bedste start og vedligholdelse

more than just water

WA TE R
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Tilykke
DU ER NU EJER AF EN 

CHANSON MINI  IONIZER -  ON THE GO

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.

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 iWater 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.

DE KÆRLIGSTE HILSNER



PRODUKTBESKRIVELSE
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A. Låg

B. Flaske

C. Base

FORSIDE
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D. Elektrolyseplader

E. DC Jack - oplader

F. Start-knap
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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 Vandflaske - Mini Ionizer On The Go

B. Oplader - stik

C. USB kabel/strøm kabel

D. Box

E. Produkt manual

F. QC passed card

PRODUKTBESKRIVELSE

Product manual 

Certificate of 

qualification

A D V A R S E L

Hæld ikke andet end almindeligt vand i flasken, det vil 

ødelægge elektroden. Tænd ikke din Mini Ionizer uden 

vand i flasken. Elektrolyse pladerne skal altid holdes 

fugtige. Brug ikke vand over 38 grader.



SÅDAN GØR DU.. .
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Første gang: Kom rent vand i maskinen og 
lad maskinen elektrolysere. Hæld vandet ud 
og gentag processen 3 gange.

Kom vand i flasken

Indikator lyset i flasken begynder at lyse 
i regnbuens farver. Elektrolyseprocessen 
kører i 5 min

Tryk på power knappen i 3 sekunder til 
du hører et klik og elektrolyseprocessen 
starter.

TRIN

5
Maskinen laver en klik lyd når 
ioniseringsprocessen er færdig og det 
ioniserede vand er klar til at drikke.

x3

3 sek.

5 min.



RENSNING
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Kom vand i flasken

Tryk power i 3 sekunder til du hører klik 
lyden og elektrolyseprocessen starter. 
Indikatorlyset starter

Når maskinen er færdig laver den en klik 
lyd og maskinen går automatisk ud.

Tryk power i 5 sekunder til du hører et klik 
og maskinen starter en rensningsproces. 
Den røde lys indikerer at den er timet til at 
køre rensningsprogrammet i 3 min. 

DAGLIG RENSNING

3 sek.

5 sek.

1 GANG OM MÅNEDEN

NÅR MASKINEN BEGYNDER AT LAVE FÆRRE BOBLER ER DET TID TIL 
YDERLIGERE RENSNING: 

Kom eddike eller citronsyre sammen med vand direkte ned i flasken og lad 
maskinen stå i 2 timer. 

Ryst maskinen og kør samme rensningsproces som ovenstående og skyl herefter 
flasken 2 gange i rent vand.
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SPECIFIKATIONER

Maskinen blinker rødt under opladning 

Når den er opladet går den røde lampe ud 

Maskinen blinker rødt for at indikere at batteriet skal oplades

BATTERIET
Inden du tager maskinen i brug, bør du oplade maskinen fuldt. Den røde lampe vil 
blinke og når den er fuld opladet, går det røde lys ud

OPLADNING 
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PRODUKT SPECIFIKATIONER

PRODUKT NAVN MINI IONIZER -  ON THE GO

Dimensioner 70*70*270 mm

Vægt 310 g.

Kapacitet 500 ml.

Temperatur 0-38 grader

Hydrogen water generator  

(single elektrolyse)

Tritan, titanium, silikone o-ringe.

Hydrogen produktion >600 ppb

Oplader DCV/1A

Maksimal power 5W

Batteri kapacitet Ca. 1000MAH
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