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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
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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.

A
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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

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

IONIZER KANDE
En kande som let kan tages med til 
bordet og dække familiens behov 
for antiinflammatorisk vand. 
Kanden er produceret i stødsikkert 
glas og kan på 10 min producere 
1 liter ioniseret drikkevand - fyldt 
med antioxidanter 



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.

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 antioxidanter - hvor som 
helst og når som helst

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



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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more than just water
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