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Ionizačná kanvica Aquatip® ION pitcher je praktickým zariadením, ktoré prostredníctvom výmenného filtra premieňa bežnú vodu
na alkalickú vodu prospešnú pre naše zdravie. Kanvicu s filtrom na vodu môžete používať v domácnosti na produkciu alkalickej
vody vhodnej na pitie i varenie, zlepší chuť vašej kávy aj čajov a pomôže vám v boji s ochoreniami súvisiacimi so znečistením
pitnej vody. Umiestnite ju na kuchynský pult a pripravte si zdravú kvalitnú pitnú vodu kedykoľvek. Ionizačná kanvica Aquatip®
ION pitcher obsahuje minerálny filter s aktívnym uhlíkom, ktorý zachytáva všetky nečistoty a škodliviny (chlór, tažké kovy a dalšie
kontaminanty) nachádzajúce sa vo vode a zabezpečuje ionizáciu vody.
Výhody využívania Ionizačnej kanvice
• Filtrácia - Ide o prvú filtračnú kanvicu, ktorá vodu filtruje a zároveň aj produkuje alkalickú vodu. Materiál zásobníka na vodu tvorí
vysoko kvalitný uhlík a patentované antibakteriálne a ďalšie minerálne prvky, ktoré odstraňujú z vody chlór, ťažké kovy (olovo,
ortuť...), a iné škodlivé látky. Zároveň slúžia aj ako prevencia pred bakteriálnym znečistením.
• Alkalizácia - Ionizačná kanvica Aquatip® ION pitcher mierne zvyšuje pH vody. Minerálne látky (magnézium, draslík, vápnik,
sodík) sa vďaka optimálnemu vyváženiu v ionizovanej vode do organizmu lepšie vstrebávajú a tým pomáhajú podporovať nervový
systém a celkové zdravie.
• Antioxidácia - Ďalšou výhodou je produkcia záporných hydroxylových iónov, ktoré znižujú ORP na -200 až -400 mV. Voda s
takýmito hodnotami ORP pôsobí ako silný antioxidant.
• Hydratácia - V ionizovanej vode sa molekuly vody združujú do menších clusterov, tým sa ľahšie vstrebávajú do buniek a zabezpečujú niekoľkokrát lepšiu hydratáciu organizmu ako pri pití bežnej vody.
Z čoho sa skladá filtračná vložka?
• Turmalín - dávno uznávaný minerál známy aj ako elektrický kameň, pretože pri styku s vodou pôsobí elektrolyticky a ionizuje
ju. Pomáha vode lepšie prenikať do buniek, keďže rozkladá veľké zhluky buniek na menšie, ktoré cez kanáliky v bunkovej stene
ľahšie prechádzajú. S tým súvisí silnejšia hydratácia organizmu.
• Zeolit - tento vulkanický minerál pôsobí ako prírodná dezinfekcia, vďaka svojim unikátnym fyzikálno-chemickým vlastnostiam a
mikropórovitej štruktúre na seba viažu ťažké kovy, pesticídy, herbicídy a ďalšie nežiadúce látky nachádzajúce sa vo vode.
• Maifanit - podobne ako zeolit, i maifanit dokáže na seba viazať škodlivé látky a nečistoty, navyše ionizuje vodu a stabilizuje
hodnotu pH. Maifanit je vysoko uznávaný napríklad v Japonsku, kde sa využíva na liečebné účely.
• Nanoprášok striebra - využíva sa najmä pre jeho silné antibakteriálne účinky, čím prispieva k zlepšeniu kvality vody.
• Nefrit Mu Yu - ide o vzácny druh nefritu, ktorý pri vložení do vody na dve hodiny obohatí jej zloženie až o 26 rôznych minerálnych látok. Vďaka tejto špeciálnej vlastnosti sa z neho vyrábajú dokonca aj šálky a čaše. Zaujímavosťou je, že existuje jediné
miesto na svete, kde sa Mu Yu ťaží, a tým je čínska provincia Shandong na západnej strane hory Tai.
• Bentonit - pre svoje liečivé účinky sa používa táto ílovitá hornina už dlhšie, dokáže liečiť kožné ochorenia, pôsobí ako antiparazitikum, neutralizuje toxíny v črevnom trakte a pomáha pri vnútorných poruchách organizmu.
Samootvárací poklop na vrchnáku kanvice
Manipuláciu s kanvicou a jej využívanie vám zjednoduší aj samootvárací vrchnák na kanvici. Pri naklonení kanvice nad pohár sa
vrchnák automaticky otvorí a umožní vám naliať si živú alkalickú vodu u vás doma.
Čo je súčasťou balenia?
Súčasťou balenia je okrem samotnej ionizačnej kanvice aj filtračný modul.
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Pred prvým použitím ionizačnej kanvice:
1. Vyberte filter z obalu.
2. Ponorte nový filter na 15 minút do studenej vody.
3. Vložte filter do zásobníka a pevne ho zatlačte, aby voda nemohla presakovať po vonkajšej strane filtra.
4. Naplňte zásobník studenou vodou a počkajte, pokým nebude voda prefiltrovaná do kanvice. Vylejte (čiernu)
prefiltrovanú vodu a tento proces zopakujte dvakrát pre vypláchnutie voľných častíc aktívneho uhlia.
5. Nastavte indikátor.
Nastavenie indikátora:
1. Stačte a podržte tlačidlo, kým sa nezobrazia na displeji symboly.
2. Pri inštalácii nového filtra by mal byť indikátor tiež zresetovaný podržaním tlačidla po dobu 15 sekúnd, kým sa na displeji nezobrazí hodnota “60 dní”.
3. Na deaktiváciu displeja opäť podržte tlačidlo na niekoľko sekúnd. Po deaktivácii nie sú na displeji zobrazené symboly.
Výmena filtra:
Filter v ionizačnej kanvici Aquatip® ION pitcher má životnosť cca. 300 litrov vody. Indikátor odpočítava 60 dní používania zariadenia. Každých 15 dní z displeja zmizne jedna čiarka, po 60 dňoch nezostane na dispeli ani jedna a na potrebnú výmenu filtra vás
upozorní aj blikajúce číslo 0. Pre optimálne fungovanie a filtráciu odporúčame výmenu filtra každé 2 až 3 mesiace.
1. Odstráňte z kanvice starý filter.
2. Vložte do zásobníka nový filter (podľa návodu vyššie).
3. Zresetujte indikátor.
Ďalšie informácie:
1. Pri používaní by mala byť kanvica uzatvorená vekom.
2. Náhradný filter odložte v originálnom balení na chladné a suché miesto.
3. Neumiestnujte filter priamo pod tečúcu vodu. Vždy používajte na filtráciu studenú vodu.
4. Po určitom čase môže voda vyzerať zakalene, čo je spôsobené uvoľnenými čiastočkami minerálnej zmesi, ktoré sa usádzajú
na dne kanvice. Stačí kanvicu (nie filter!) umyť s jemným mydlom a opäť ju môžete používať.
5. Nenechávajte filter na priamom slnečnom žiarení alebo v extrémne horúcich podmienkach na dlhý čas.
V prípade záujmu si pozrite našu video recenziu na YouTube kanáli “ČistáVoda s.r.o.- e-shop s filtrami na vodu”
VIDEO RECENZIA: Ionizačné kanvice Aquatip® ION pitcher

