
.

.

Håndtag

Tatinium plader
elektrolyse

Visuel hydrogen
produktion

Maskine

Skuffe til overskydende vand

Touch-display
Skuffe til overskydende vand

Oplader plug-in

Stor åbning i låg

Lille åbning i låg

Borosilicate glas

Rustfrit stål - låg

BRUGERMANUAL

iWATER IONIZER KANDE PRODUKT SPECIFIKATIONER

Produktnavn: iWater Ionizer Kande
Model: MY-HB-K1
Skift tilstand: Tryk på (klik på, klik af igen)
Hydrogenkoncentration: 1000ppb ~ 1500ppb
Negativt potentiale: -250mv ~ -650mv
Vandtemperatur: ≤60 
Kapacitet: 1000 ml
Størrelse: 13,2 cm × 9,7 cm × 29,5 cm
Nettovægt: ca.730 g.
Effekt: ≤5,55W
Materiale: 304 rustfrit stål, borosilikat glas, PP, PC
Batteri: 3,7V3000mAh litiumbatteri (fuld opladning tager ca. 3 t., 
maskinen kan arbejde 15 x 10 min. inden opladning)
Opladningskabel: en ende DC3,5 × 1,35 runde stik, en ende USB 
-port, kabellængde 80 cm
Oplader: Input 100 ~ 240VAC 50/60Hz Output 5VDC1A port USB
Krav til vandkvalitet: Drikkevand, f.eks. Rensetvand. Brug af juice, te, 
alkohol, kaffe og andre løsninger er forbudt.
Påmindelse om strøm: Når produktet har et lavt batteriniveau, vil 
lyset blinke i maskinen. Oplad produktet. Utilstrækkelig strøm og 
ingen opladning i lang tid vil forårsage permanent skade på det 
interne litiumbatteri.

SÅDAN GØR DU.. .

1. Tilføjelse af passende
mængde drikkevand.

2. Rør let på touch-displayet. 
Displayet viser maskinens
arbejdstid. 

3. Vent i 10 min.  4. Nu er du klar til at 
drikke vand fyldt med 
antioxidanter 

Bemærk: Hvis lampen ikke lyser under arbejdsprocessen, skal du oplade kanden.
Den lyser rødt under opladning og grønt lys, når den er fuldt opladet.

Når skuffen til det overskydende vand er fuld, 
skal du tømme skuffen og sætte den tilbage igen.

FORHOLDSREGLER/VEDLIGEHOLDELSE

FØRSTE GANG DU BRUGER KANDEN:

Kom rent vand i kanden og den stå med vand i min 3 timer mens du oplader ionizer kanden.

Titanium pladerne skal være fugtet for at kunne producere hydrogen.

- Vandkvaliteten skal opfylde de sanitære standarder for drikkevand og brugen af   frugtsaft,

drikkevarer, te, alkohol, kaffe og andre løsninger er forbudt. 

- For at opretholde en god hydrogenproduktion skal der altid være vand i kanden.

- Ved brug 1. gang skal du oplade produktet fuldt inden brug. 

- Friskt, filtreret drikkevand er den bedste måde at drikke hydrogenrigt vand (se vores Kegle Filter på 

www.iwater.dk)

- Det er forbudt at putte maskinen i vand. 

- I områder med hårdt vand (højt kalkindhold) anbefaler vi at du bruger vores afkalkningspulver 1 gang 

om måneden. Find det på vores hjemmeside www.iwater.dk - afkalkningspulver

- Du ikke gnide eller ridse elektrodeoverfladen med skarpe genstande.

- Kanden bruges ved opsyn af voksne .

- Hvis udstyret svigter, skal det ikke skilles ad og repareres selv. Kontakt forhandler. 



HYDROGENRIGT VAND

Med hydrogenrigt vand, kan du rent faktisk drikke dig til en sundere krop 

HVORDAN?

Maskinen har et indbygget elektrolysekammer der omdanner dit alminde-
lige postevand til hydrogenrigt vand - dvs. vand fyldt med antioxidanter. 

HVAD ER ANTIOXIDANTER?

Antioxidanter er molekyler der bekæmper frie radikaler i kroppen. 
Frie radikaler er stoffer som, hvis de ophobes i kroppen, er skadelige. 

Derfor er det vigtigt med en kost fyldt med antioxidanter 
og hvorfor ikke drikke dem gennem det vand du alligevel indtager i løbet 
af dagen?  

SUNDHED PRÆSTATION SKØNHED

- Sportsskader
- Restitution 
- Færre smerter 
- Bedre hukommelse
- Bedre koncentration 
- Klarhed

- Bedre immunforsvar 
- Reducer stress 
- Bedre søvn 
- Bedre sædkvalitet 
- Vægttab
- Overgangsalderen 
- Mere energi
- Bedre humør
- Bedre fordøjelse 

- Hydrering af huden
- Minimere fine linjer
- Minimere urenheder
- Bedre udstråling
- Minimere 
betændelsestilstande 
i huden
- Hudgener  

HVAD GIVER HYDROGENRIGT VAND DIG?

WATER

ØNSKER DU OGSÅ RENT DRIKKEVAND?

Kegle Filter er perfekt sammen med din Ionizer Kande, 
Mini Ionizer TI 2.0 & Mini Ionizer TI 3.0. 

Placér Kegle Filteret på toppen af din Ionizer og lad 
vandet filterer før ionisering – nu kan du drikke 
FILTRERET, hydrogenrigt drikkevand. 

Kegle Filteret kan også bruges på toppen af et
almindeligt glas eller vandkande til simpel filtrering af 
dit drikkevand – filtrering når som helst og hvor som 
helst

Find det på vores hjemmeside:
www.iwater.dk


