
IONISERINGSMASKINE 

- DIN GUIDE TIL DEN BEDSTE START OG 
VEDLIGHOLDELSE

C H A N S O N  M A X  P L U S



I N D H O L D

INSTALLATIONSVEJLEDNING

1

2 Produktionsbeskrivelse 

4 Installation

7  Produktanvendelse

8  Kvik guide

14 Sådan skifter du dit filter & nulstilling af 
            filter

15 Skift af PJ-8000 og afkalkning med  
           afkalkning med C-Clean

16 Skift af PJ-6000  

17 Fejlfinding

19 Advarsel

20 Specifikationer & vedligeholdelsesskema

 



PRODUKTBESKRIVELSE

2

A

B

C

D

E

A. LCD Display Skærm

B. Kabinet

C. Vandflow drejeknap

D. Touch Panel
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F. Kurv til salt og afkalkning
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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. Flexhane

B. Trykreduktionsventil 1/4" (bruges ikke i DK, kun ved vandtryk over 3)

C. Monteringssæt til væggen

D. 150 cm af  1/4" vandslange, som klippes i to stk. - 1 til indløb, 1 til udløb

E. Sugekop til montering af slangen 

F. Medfølgende pH dråbesæt 

G. Strømkabel

H. Kurv til salt og afkalkning- den ene kurv sidder i maskinen

I.  Kobling/diverter 1/4" til montere på vandhane

PRODUKTBESKRIVELSE
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SIMPEL OPSÆTNINGSMODEL

A

F

G

C

D

A. Strømkabel

B. Vandslange til indgang ind i maskinen - evt. efter et forfilter

C. Afløbsslange til restvand

D. Flexhane

E. Kabinet Miracle Max Plus.

F.  For-filter PF-207 (ekstra tilkøb)

G. Indløbsslange til indgang ind i ioniseringsmaskinen

F. Forfilter - der kan tilkøbes hvis man ønsker ens vand en speciel 

filtrering 

A

B

F G

C

D

E
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INSTALLATION

TRIN

TRIN

TRIN

TRIN

TRIN

1

2
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4

5

Afmonter vandhanens studs

Sørg for at gummipakning og 
mellemkoblingstykket, hvis ikke koblingen/
diverten passer på vandhanen

BEMÆRK - sættet passer ikke på alle 
vandhaner. Kontakt os ved problemer for 
vejledning.

Tryk 1/4” vandslangen ind over 
vandtilslutningsrøret på koblingen. Vær 
sikker på at slangen går mindst 12mm ind 
over vandtilslutningsrøret

Brug en tang til at skrue koblingen en 
ekstra 1/4 eller 1/2 omgang, og sørg for at 
den er godt spændt fast, og dermed klar til 
brug

Skru koblingen/diverteren på vandhanen

MONTERING AF TILKOBLING/DIVERTER PÅ VANDHANENA
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B    MONTERING AF INDLØBSSLANGE I MASKINEN

C    MONTERING AF UDLØBSSLANGEN I MASKINEN

D    MONTERING AF FLEXSLANGE

Skær/klip slangen over i passende længde.
Tag vandslangen, som er sat på 
koblingen /diverteren og sæt den ind i 
vandindgangskoblingen på maskinen. Sørg 
for at skubbe den så langt ind, som du kan 
- helst omkring 24 mm.

TRIN

TRIN

1
2

Sæt den anden vandslange ind i 
udløbskoblingen. Sørg for at skubbe den 
så langt ind, som du kan - helst omkring 16 
mm

Skær/klip vandslangen over i en passende 
længde så du kan lede restvandet ned 
i vasken, som vist på billedet, hvor 
sugekoppen holder slangen på plads

TRIN

TRIN

1
2

Som vist på billedet skal flexslangen skrues 
fast på koblingen på toppen af maskinen

Drej med uret indtil O-ringen på 
flexslangen er skruet i. Pas på ikke at 
stramme for hårdt, da det kan ødelægge 
O-ringen.

INSTALLATION
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PRODUKTANVENDELSE

B E S K R I V E L S E  A F  T O U C H  P A N E L
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OVERSIGT OVER FUNKTIONSKNAPPERNE

A

B
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D
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Powerknappen

High Alkaline

Alkaline 3

Alkaline 2

Alkaline 1

Filtered

Acid 1

Acid 2

High Acidic

Menu

Låsetast

Vandflow drejeknap

Lydstyrketast

Enter

Tryk på powerknappen for at tænde og slukke maskinen

High Alkaline pH er perfekt til at rense frugt og grøntsager 

Ideel pH-niveau til at drikke og til at genopfylde kroppen 

med mineralrigt ioniseret vand

Ideel pH-niveau for madlavning og bagning

Opstartsniveau for nye brugere af ioniseret vand

Filtreret vand til at tage medicin og til babymad

Bruges til ansigtsvask og til huden generelt

Bruges som naturlig rensning og rengøring

Antibakteriel rens af bakterier

(1) Bruges til at skifte mellem pH og ORP på skærmen 

mens vandet ioniseres. (2) Bruges til at få adgang til 

opsætningsmenuen og filterskift

       Låser pH-niveau på det niveau man oftest bruger

Kontrollerer vandets flow ind i maskinen

        Adjust the volume of the ionizer

Confirm button when in settings mode
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KVIK GUIDE

FUNKTIONER

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

Basisk vand niveau

Filtreret vand niveau

Surt vand niveau

Vandflow L. pr. minut

Filterliv-tæller. Viser hvor mange liter der er tilbage - tæller fra 9000 og op. 

Filterliv-tæller. Viser hvor meget tid der er tilbage

Aktuel pH niveau
Den aktuelle pH niveau er ikke 100% præcis, da lokal vandforhold kan være 
forskellig fra vandværk til vandværk

Fejlkode indikator

Lavt vandflow symbol
Når vandflowet er for lavt, vil dette symbol "        "  vises, og displayet lyser grønt.

Lydstyrke

Låsesymbol: Maskinen kan låses på et bestemt pH niveau

Ioniseringssymbol: Symbolet vises når maskinen ioniserer

ORP symbol:
Dette symbol viser vandets aktuelle ORP-værdi, hvilket indikerer den mængde 
strøm der er på maskinens plader.

Filtered Acidic

SEC

Day
mV
ppm

ORP
TDS

Er

Filtered Acidic

SEC

Day
mV
ppm

ORP
TDS

Er

Filtered Acidic

SEC

Day
mV
ppm

ORP
TDS

Er

Filtered Acidic

SEC

Day
mV
ppm

ORP
TDS

Er

BASISK VAND OVERSIGT

ORP OVERSIGT

FILTRERET VAND OVERSIGT

SURT VAND OVERSIGT
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VEJLEDNING

KVIK GUIDE

A

B

C

D

Tilslut maskinens strømkabel til stikkontakt og tænd for stikkontakten. Du vil nu 
kunne se, at maskinens LCD-skærm lyser op og skifter imellem 7 forskellige farver, 
samtidig med at der kommer en hurtig bippende lyd fra maskinen. Maskinen vil nu 
forblive på standby i ca. 1 minut og herefter gå på vågeblus. Du kan trykke på en 
hvilken som helst tast og maskinen vil være på standby igen.

BEMÆRK - maskinen vil automatisk slukke efter at have kørt på samme pH niveau i 
15 minutter.

Tryk på det ønskede pH niveau, og tryk herefter på ”Power” for at starte 
ioniseringen af vandet. Tryk igen på ”Power” for at stoppe ioniseringen.

Du kan altid ændre på pH niveauet under ioniseringsprocessen. Eneste 
undtagelse er ”High Acidic” niveau.

High Acidic niveau kan kun vælges, når maskinen ikke kører. Når maskinen kører 
på ”High Acidic” kan du ikke skifte til et andet pH niveau uden først at stoppe 
ioniseringsprocessen.  BEMÆRK - maskinen kører altid et renseprogram efter 
der er kørt ionisering på High Acidic niveau. Dette er for at sikre, at der ikke 
utilsigtet tappes surt vand som drikkevand.

Drejeknap til afløbsvandet: Denne drejeknap bruges til at ændre mængden af 
vand, der løber ud af flexhanen og afløbsslangen. Nå du lægger maskinen ned 
på dens bagsiden, kan du se drejekanppen ved siden af afløbsudgangen. Når 
knappen peger på "Max"  vil vandforholdet være 1 : 1. Nå knappen peger på 
”Min” vil vandmængden i afløbsslangen blive mindre end i flexvandhanen. 
Pga. kalk i det danske postevand anbefaler vi ikke, at ændre på indstillingerne. 

Drejeknappen peger mod ”Max”Drejeknappen peger mod ”Min”
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VEJLEDNING

KURV TIL SALT OG AFKALKNING:  bruges når du skal lave surt 
antibakterielt vand ved hjælp af himalalya salt, og når maskinen skal afkalkes 

Brug kun groft Himalaya salt (som bl.a. kan købes på www.chanon.dk) til at lave 
meget surt vand, så vandet bliver antibakteriel. Efterlader du salt i kurven, vil 
drikkevande smage a salt og efterlade elektrolytter.

Læs mere om hvordan du afkalker maskinen og laver surt vand i Brugermanualen 
s. 13 + 16.

Drej hætten på mineralkurven mod uret , tag kurven op og fjern hætten.

Fyld kurven med Himalaya salt. 

Sæt hætten på og sæt kurven tilbage igen. Drej med uret for at låse igen.

Vælg det ønskede pH-niveau og start maskinen for at få ioniseret vand.

E

1

2

3

4

BEMÆRK

LÅSEFUNKTION

Filtered Acidic

SEC

Day
mV
ppm

ORP
TDS

Er

Vælg det ønskede pH-niveau, som du ønsker 

at maskinen altid starter på. Tryk på "           " 

knappen i 3 sekunder, og maskinen fortæller, at 

pH-værdien er låst, og du vil se låsesymbolet

 "           " på skærmen. Tryk på "           " knappen 

igen i 3 sekunder for at låse maskinen op, og en 

stemme vil fortælle, at pH-niveau er ulåst.
ULÅST LÅST
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VEJLEDNING

TDS er det antal ladede ioner (mineraler, salte og metaller) 

som er opløst i en given mængde vand, udtrykt ved mg/

Liter, også kaldet parts per million (PPM). Maskinen er 

forudindstillet på TDS 100, og egner sig til blødt vand, 

mens hårdt vand (højt kalkindhold) bør have en TDS på 

300-500 PPM. Tryk på            knappen i 5 sekunder for at 

komme ind i menu-indstillingerne. TDS-niveauet er den 

første indstilling, som kan ændres på. Tryk på "+" eller 

"-" knappen for at øge eller mindske TDS-værdien på 

skærmen. 

Tryk på           knappen for at gemme indstillingen. 

Tryk på           knappen i 5 sekunder for at afslutte.

Maskinens pH-niveauer er generelt indstillet efter 

en gennemsnitspH-værdi 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.

Tryk på              knappen i 5 sekunder for at komme ind 

i menu-indstillingerne. Tryk på det ønskede pH-niveau, 

som skal ændres, og tryk derefter på "+" eller "-" for at 

ændre indstillingen. Tryk på           knappen for at gemme 

indstillingen. Tryk på            i 5 sekunder for at afslutte.

VANDETS STRØMSTYRKE I PH-VÆRDI

Filtered Acidic

SEC

Day
mV
ppm

ORP
TDS

Er

INDSTILLING AF TDS

Filtered Acidic

SEC

Day
mV
ppm

ORP
TDS

Er
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VEJLEDNING

Tryk på           knappen i 5 sekunder for at komme ind i 

menu-indstillingerne. Tryk på            indtil du kommer til 

sprog. 

Tryk på ”+” eller ”-” for at skifte sprog, og på            for at 

gemme. Tryk på            knappen i 5 sek. for at afslutte.

Tryk på             knappen i 5 sekunder for at komme ind 

i menu-indstillingerne. Tryk på             4 gange indtil du 

kommer til "Clean". Tryk derefter på "+" eller "-"  for at 

vælge den ønskede frekvens for selvrensningen mellem 

hver 10. - 60. liter. Tryk herefter på             for at gemme 

indstillingen. Tryk på             i 5 sekunder for at afslutte.

BEMÆRK  - 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.

INDSTILLING AF SPROG

SELF CLEAN

Filtered Acidic

SEC

Day
mV
ppm

ORP
TDS

Er

Filtered Acidic

SEC

Day
mV
ppm

ORP
TDS

Er
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Tryk på           knappen for at ændre lydstyrken. Du kan 

vælge mellem 4 lydniveauer: Lav, Middel, Høj og Mute. 

Brug kun denne funktion til at gendanne fabriksindstillingerne.

Tryk på            knappen i 5 sekunder for at komme til menu-indstillingerne. Tryk ”            ” 

4 gange indtil du kommer til ”Clean”. Tryk på            og           knapperne på samme tid i 5 

sekunder indtil maskinen siger en lyd. 

Tryk på            , og tryk herefter på           knappen i 5 sekunder for at afslutte.

LYDSTYRKE

GENDAN FABRIKSINDSTILLINGER

Filtered Acidic

SEC

Day
mV
ppm

ORP
TDS

Er

MIDDEL 
VOLUME

HØJ 
VOLUME

LAV MUTE

VEJLEDNING

Brug denne funktion, når du vil lave en grundig rengøring af din maskine med C-Clean.

Udskift først PJ-8000 filter med C-Clean. 

Tryk nu på             knappen i 5 sekunder for at komme til menu-indstillingerne. 

Tryk            gentagne gange indtil du kommer til ”Clean”. Tryk på " POWER " 5 sekunderfor 

at aktivere rengøringsprocessen. Proceduren vil tage ca. 35 minutter hvorefter skærmen 

automatisk vender tilbage til normal.

HUSK! Skift C-Clean beholder ud med det almindelige PJ-8000 filter når Service Clean er 

gennemført.

SERVICE CLEAN - C-CLEAN
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SÅDAN SKIFTER DU FILTER

Maskinen har to forskellige funktioner, som fortæller dig, når det er tid til at skifte filteret; 

Bjælkebaren og filterlivtælleren. Alt efter hvilken indikator der først når nul fortæller tiden 

til filterskift.En fuld bjælkebar indikerer at der sidder et nyt filter i maskinen og at der er 

365 dage tilbage inden filterskift. Hver bjælke i baren repræsenterer 73 dag, og som tiden 

går, vil bjælkerne forsvinde. Når der ikke er flere bjælker tilbage, er det tid til at skifte 

filteret. Er maskinen ikke på ”mute” vil en stemme fortælle, at det nu er tid til at skifte 

filteret.

De 9000 liter er et udtryk for et gennemsnitlig forbrug af liter på 1 år, som løber igennem 

maskinen. Tælleren tæller nedad, og når den når 0000, og symbolet blinker, vil en stemme 

inde i maskinen fortælle, at det nu er tid til at skifte filteret.  

Gældende for begge indikatorer er, at maskinen vil begynde at advare om snarlig filterskift 

inden tid eller liter er gået.

Oftest er det bjælkebaren som når i nul, og selvom der ikke er løbet 9000 liter vand 

igennem maskinen på dette tidspunkt, er det vigtigt at skifte filteret, da filteret er lavet af 

naturmaterialet brændt kokosnøddeskaller. Vi kan ikke garantere for evt. bakterievækst 

efter 12 månders anbrud på filteret. 

Filtered Acidic
SECDay

mV
ppm

ORP
TDS

Er

Tryk på            knappen i 5 sekunder for at komme ind i menu-indstillingerne. Tryk på 

           indtil du kommer til ”Clean” på skærmen. Tryk på            og             knapperne på samme 

tid i 5 sekunder. Maskinens filterliv tæller vil nu være gået tilbage på 9000 liter, og bjælken vil 

være fuld igen. Tryk på            knappen i 5 sekunder for at afslutte.

NULSTIL FILTERET 
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3 4
1 2
Åben panelet på venstre 
side af maskinen (set fra 
maskinens front) ved at 
skubbe panelet opad.

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

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

Vip C-Clean beholderen 
tilbage.

SKIFT AF PJ-8000-FILTER

5 6
Start nu afkalknings-
processen "service clean" 
- se side 13.

Husk at fjerne C-clean 
beholder og isæt PJ7000 
efter afklakning.

Luk panelet ved forsigtigt at 
skubbe det på plads.

AFKLAKNING MED C-CLEAN

3 4
1 2
Åben panelet på venstre 
side af maskinen (set fra 
maskinens front) ved at 
skubbe panelet opad.

Vip PJ7000-filter udad og 
skru det af.

Fjern det gamle filter og 
indsæt et nyt.

Skru filteret fast, vip det 
tilbage og sæt panelet på 
igen.

Husk at nulstille tælleren - 
se side 12.



16

3

7

11

4

8

1

5

9

2

6

10
Se hvordan 
du nulstiller 
filterlivtæller på 
side 12 i denne 

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

Vip filterholderen udad.

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

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

Drej filteret mod højre 
for at løsne det fra 
låget.

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

Skub forsigtigt pane-
let ned på plads igen.

Nulstil filterets tæller. 

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

Vip forsigtigt filterhuset 
ind på plads igen.

SKIFT AF PJ-6000-FILTER
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FEJLFINDING

PROBLEM TJEK LØSNING

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 

Vandets pH-værdi 
ændres ikke

pH dråberne kan være for 
gamle eller ødelagte

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

Klorlugt fra syrevand

Tjek om vandflow er for højt Nedsæt flowhastighed

Hvide flager i det 
basiske vand

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

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

Dette er helt uskadeligt for huden

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

Ioniseringsprocessen 
koncentrerer kalken i vandet 
til flager eller belægning

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 

Kalkophobninger på 
maskinens elektroplader

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. Dette kan indikere for meget 
kalk i slangen. 

Maskinen kan ikke Tjek maskinens sikring Udskift den, hvis den er brændt af
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FEJLFINDING

PROBLEM TJEK LØSNING

Lavere vandflow end 
normalt

Maskinen afgiver en 
dårlig lugt

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 filteret i maskinen blevet 
skiftet?

Hvide flager i vandet som følge 
af kalkophobninger

Afkalkning og desinficering 
(antibakterielt syrevand m. salt)

Det nødvendigt at afkalke maskinen. 
Evt. ved brug af Ziller eller C-Clean 
afkalkningssystemer. HUSK! at din maskine 
skal afkalkes min. 1 gang om måneden for at 
forebygge tilkalkning af maskinen. 

Kontroller at maskinen er 
tilsluttet strøm

Kontroller om filteret er blevet 
skiftet

Kontakt din lokale Chanson forhandler for 
videre assistance

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

Der kommer en fejlkode 
på skærmen

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 ellers kontakt forhandler 

Lys i display, men intet 
vand løber fra hanen

Er det lille filter ved vand-
indgangen 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.

Maskinen slukker af 
sig selv

Kontroller om filteret er blevet 
skiftet

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

For afkalkning og produktion af 
syrevand se s. 22+24 

Kontakt din forhandler. 
Der er opstået kalkophobning i 
flowcenseren, som kræver professionel 
ekspertise

Maskinen siger 
"waterflow is to low", 
men der kommer vand 
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ADVARSEL

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. 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.

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.

6.

7. Installer ikke maskinen i områder med ekstrem kulde eller varme.

8. Ved 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. Anbring ikke maskinen tæt på genstande, der kan forårsage skade/brand på maskinen. 

10. 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.

11. Tilslut ikke maskinen hvis strømkablet eller stikkontakten er løse. Dette kan forårsage elektrisk 

skade og brand.

12. Rør ikke ved ledningen, strømstik eller stikkontakt med våde hænder for at undgå elektrisk stød 

eller brand.

13. Undgå at bøje eller klemme ledningen under f.eks. tunge genstande, som kan beskadige 

ledningen. Dette kan resultere i elektrisk stød eller forårsage brand.

14. Sørg for at maskinens strømkabel er med jordstik. Hvis ikke der er jordstik kan det give elektriske 

problemer. Kontakt din lokale Chanson forhandler for hjælp.
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VEDLIGEHOLDELSESSKEMA

VEDLIGEHOLDELSE

DATO
UDSKIFTNING
AF FILTER

*  Tid for udskiftning af filter er afhængig af både vandets kvalitet, forbrug og tid
*  Få glæde af dit ioniserede vand med regelmæssige filterskift

SPECIFIKATIONER

Model

Spænding / frekvens

Strøm

Dimensioner

Maksimum vandtryk

Vægt maskinen

Vandtemperatur

Miracle Max Plus

100~240V, 50~60Hz

175W

B: 250 mm / H: 338,2 mm / D: 170 mm

8 ~70 psi

3,4 kg

5 - 30 grader Celcius

UDSKIFTNING
AF FILTER

UDSKIFTNING
AF FILTER

UDSKIFTNING
AF FILTER

UDSKIFTNING
AF FILTER
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Om det er et nyt filter til ioniseringsmaskinen, produkter til vedligehold eller måske renere vand, en sun-
dere krop, 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.

AMARTURFEDT
fødevare godkendt amarturfedt  -  
for at bibeholde tætheden og funk-
tionaliteten. Dette gør det ligeledes 
nemmere at åbne låget. 

C-CLEAN SYSTEM
Det nye C-Clean system gør det meget 
nemmere at afkalke din 
ioniseringsmaskine - den nye teknologi 
gør desuden afkalkningen langt mere 

HIMALAYA SALT 500G 
Brug Himalaya salt sammen med 
din Chanson ioniseringsmaskine, 
og få glæde og gavn af saltets 
mere end 80 essentielle alkaliske/
basiske mineraler

PH-DRÅBER 10 ML.  
pH-dråber til måling af pH -værdi-
en i syrevand vand og basisk vand

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

SUPPLERENDE PRODUKTER

. . . F Å  S U N D 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

AFKALKNING

FILTRERING OG TILBEHØR

ZILLER 
AFKALKNINGSYSTEM
Ziller afkalkningssystem vores 
topprodukt inden for afkalning af 
din ioniseringsmaskine. 



MOSEL FILTERKANDE
Med moderner teknologi med 20% 
større absorptionsevne. GAC, sølv 
og aktiveret kul til filtrering af dit 
drikkevand samt alkaline mineral 
sten der gør vandet mere basisk

BRUSEFILTER
Fjerner resterende klor i badevandet 
og sænker pH-værdien, så den passer 
til hudens egen pH 5,5. Plejer huden 
og giver blødt hår uden brug af bal-
sam, mere effektivt. 

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 op-
bevare dit syrevand i til daglig pleje 
af huden og hudproblematikker

ION BØRSTER
Med en ion børste vil du skabe ener-
gifyldte negative ioner i hud og lym-
fesystem. Resultatet er mere energi 
bedre væske cirkulation og smukkere 
hud.

SUPPLERENDE PRODUKTER

MINI IONIZER TI 2.0
Med Mini Ionizer TI 2.0 kan du 
nemt og hurtigt lave ioniseret ba-
sisk vand, som er nærende og fyldt 
med antioxidanter.

PJ-8000
Et aktivt kulfilter i brugervenlig 
holder til din ioniseringsmaskine, 
som ligeledes   reducerer indholdet 
af bl.a. pesticider. 

CHANSON PF-FILTRE 
Rent vand er altid det vigtigste, 
derfor anbefaler vi også at montere 
et eller flere af vores forfiltrer foran 
din ioniseringsmaskine,
afhængig af din vandkvalitet. 
*se mere www.chanson.dk

MACIEK® MAGNETEN
reducerer kalkophobninger i 
ioniseringsmaskinen giver mindre 
vandmolekyleklynger øger vandets 
naturlige struktur

YDERLIGERE EGENSKABER 
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. . . F O R  M E R E  V I D E N 

NYTTIGE LINKS OG KONTAKTINFO

FORSKNING

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 bru-
ger 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.

http://www.molecularhydrogenfounda-
tion.org

VIDEOER

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 infor-
mationen, du har fået i manualen her. Video-
erne  finder du på hjemmesiden uden fanen 
produktvideoer og på vores YouTube-kanal. 

http://www.iwater.dk
eller Youtube: iWater Denmark

SERVICE

Har du brug for at få din Chanson ionisering-
smaskine serviceret? Vi har danske service-
centre i begge ender af landet. Læs mere 
på vores hjemmeside, hvor du både finder 
kontaktinformationer og adresser - i web-
shoppen finder du priser såfremt din service 
ikke er dækket af garantien. 

Direkte: +45 2450 6020

HOTLINE

Sidder du, og har brug for hjælp? Ønsker 
du personlig vejledning? Eller har du ubes-
varede spørgsmål omkring brugen af din 
Chanson ioniseringsmaskine? Så vil vi meget 
gerne hjælpe dig. 

Direkte: +45 2450 6020


