LIVING
WATER
IONIZATIE, FILTRATIE EN PH-OPTIMALISERING TOT DRINKWATER,
VOOR KOKEN, VOOR SCHOONMAKEN, EN VOOR OVERIG GEBRUIK

GEBRUIKSAANWIJZING
Lees deze gebruiksaanwijzing
goed door voor de juiste aansluiting en werking.

®

LEES DEZE HANDLEIDING VOOR GEBRUIK ZORGVULDIG DOOR.
Belangrijke veiligheids informatie
•

Gebruik dit apparaat niet samen met
medisch onveilig water

•

Dit apparaat kan worden gebruikt met
voorfilters in uw waterleiding. Gebruik
Het mag niet worden gebruikt in
combinatie met apparaten voor
omgekeerde osmose of waterontharding
.

•

Producent noch verkoper claimen enig
medisch effect. Raadpleeg bij ziekte
altijd uw huisarts. Fabrikant noch
verkoper zijn verantwoordelijk voor evt.
nadelige gevolgen door gebruik of
misbruik van geïoniseerd water.

•

Gebruik het geïoniseerd of gefilterd water zo
snel mogelijk.

•

Controleer direct na installatie de
zuurtegraad ( pH) van het water.

•

Gebruik geen aluminium ketel of kan of
betker om het water in op te slaan.

•

Gebruik geen koperen ketel, kan of
beker voor het opslaan van zuur water

•

Gebruik geen opslagmateriaal van
roestvrijstaal: rvs verlaagt het redoxpotentieel (ORP) in alkalisch water.

WAARSCHUWING:
Dit toestel mag alleen worden gebruikt
voor water tot 35°C of lager. Bij hogere
temperaturen wordt schade berokkend
aan filters en overige interne onderdelen.

Drink niet:
•

Zuur water

•

Hoogalkalisch water ( > pH 9,5)

•

Zuur water dat bij de aanmaak
van alkalisch water wegvloeit.

Als het apparaat langer dan 3 jaar
ongebruikt wordt opgeslagen:
- begint u met de zelfreinigingsfunctie en
laat de ionisatie van het water gedurende
min. 40 seconden werken. Selecteer
vervolgens de ooutput van zuur water, en
laat het toestel 2 minuten lang werken.

•

Gebruik uitsluitend schoon leiding-water

•

Drink geen geïoniseerd water bij
medicijngebruik of bij gebrek aan
maagzuur.

•

Na vervangen van het filter dient u het
appraat 3 tot 5 min. te laten werken.

Algemene informatie:
Producent noch verkoper claimen enig
medisch effect: raadpleeg bij ziekte altijd
uw huisarts. Fabrikant noch verkoper zijn
verantwoordelijk voor evt. nadelige
gevolgen door gebruik of misbruik van
geïoniseerd water.
•

Laat uw arts u bevestigen dat uw
medicijngebruik voor bestaande ziekte
niet nadelig wordt beïnvloed door het
drinken van alkalisch water.

•

Neem uw medicatie niet in met alkalisch
geïoniseerd water: dit kan nl. het effect
van uw medicatie verhogen.

•

Drink geen alkalisch water als u
maagzuurdeficiëntie heeft.

•

Raadpleeg uw arts voordat u alkalisch
water drinkt, indien::
o u een chronische ziekte heeft
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o U darm- of leverproblemen heeft
o U onder medisch behandeling
staat.
•

Raadpleeg uw arts als u zuur water voor
haar of huid gebruikt, indien uw huid
gevoelig is voor allergieën.

•

Zééer alkalisch drinkwater ( pH 9,5 of
ORP -450) kan leiden tot diarree of
andere maag- of darmsymptomen.

•

Het apparaat mag niet worden gebruikt
met microbiologisch onveilig water. Als u
niet zeker bent van de bron van het te
gebruiken water dient u dit door een
bevoegd laboratorium te laten testen.

•

Als de instructie voor de installatie en de
werking van het apparaat niet worden
gevolgd, of als een onderdeel van het
toestel is gemodifieerd/ gewijzigd,
vervalt de garantie. Producent noch
verkoper zijn aansprakelijk voor schade
of letsel als gevolg van onjuiste
installatie of gebruik.
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SPECIFICATIES EN GEBRUIK
Living Water is een toestel voor het ioniseren van
koud water en ontworpen voor plaatsing op een
stabiele ondergrond met toegang tot koud water,
een waterafvoerinrichting, en een stopcontact.
Het toestel dient te worden aangesloten op een
waterkraan mbv een verdeelkraantje. Het
alkalisch water komt uit de flexibele metalen slang
van bovenuit het apparaat. De afvoerslang van het
zure water wordt in de afvoer (gootsteen)
geplaatst. Het netsnoer wordt op een geaard
stopcontact aangesloten.

NB: Begin geleidelijk met het drinken van
alkalisch water om het lichaam te
ontgiften. Begin met ½ ltr water met pH
8,5 gedurende enkele dagen. Daarna voert
u het volume op tot u aan uw behoefte per
dag bent. U kunt de pH geleidelijk per
week verhogen tot u de dagbeheofte hebt
bereikt met water van pH9,5
Als deze stappen worden gevolgd Worden de
onbehaag’lijke effecten van detoxificatie, zoals
griepachtige sypmtomn, hoofdpijn, jeuk, diaree,
misselijkheid, etc. geminimaliseerd. U zult tijdens
die eerste dagen van de pH verhoging
veranderingen bemerken: urineren geberut vaker
en de kleur ervan kan donkerder zijn. De eerder
kleur komt terug als het lichaam aan deze
reiniging is gewend.
Als het ontgiftingsproces oncomfortabel wordt
doet u gewoon een stapje terug naar een lager pH
niveau. Geleidelijk aan kan men weer gaan
opbouwen.
Het is raadzaam per dag minstens één liter water
of meer per 30 kg. Lichaamsgewicht.: iemand van
85 kg. Komt zodoende op zo’n drie liter. Doe die
verhoging geleidelijk aan.

Elektrisk

2A~6A DC

Elektrode

10 cm

Effekt

maks. 80W

Mål

27,5 x 31,5 x 14 cm

Redokspotensial

+500mV - -400mV*

Levetid på filter

10 000 liter

Klorfjerning med
filter

<0,0001ppm (99,9999 %)

Vanntemperatur

4 °C – 35 °C

*De verwijdering van chloor en de levensduur van
het filter worden beïnvloed door de diversiteit van
het gebruikte water en door het onderhoud aan
het toestel.
•

pH en ionizatie zijn optimaal als het debiet
ca 2,5 ltr. Per minuut is. Dit wordt op het
scherm aangegeven.

•

In het geproduceerde water ziet u veel
luchtbelletjes; dit is het gevolg van het
ionisatieproces.

Waarschuwing: Gebruikde pH7(neutraal) om
medicijnen in te nemen. Gebruik van alkalisch
waterverhoogt de werking van veel medicijnen.
Raadpleeg uw arts om de beïnvloeding van
alkalisch water op uw medicatie te controleren.
•

Drink nooit het afgevoerde zure bijproduct
uit het apparaat.

NB: de pH waarde en de ionisatieinstelling kan
van de werkelijke waarden afwijken door de bron
van het ingevoerde water.

Specificaties
Spenning

100 – 240 VAC / 50 ~ 60 Hz
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BELANGRIJK: Als het toestel niet volgens
deze is handleiding is geïnstalleerd kan dit
leiden tot lekkage en waterschade, en de
garantie vervalt. Producent noch verkoper
zijn voor deze schade aansprakelijk

Installatie
•

Het toestel moet worden aangesloten op
een geaard stopcontact.

•

De max. waterdruk is 70psi ( 4,8 bar). Bij
hogere waarden kan het toestel
beschadigen. Als de waterdruk hoger is
dan 70psi is een drukregelaar zinvol.

•

Het toestel mag alleen op een koud-water
bron worden aangesloten. Gebruik van
heet water is ontoelaat-baar: filters en
andere inwendige componenten kunnen
door heet water worden beschadigd.

•

Drink geen water dat tijdens het
reinigingsproces wordt aangemaakt. Dit
reinigingsproces wordt na elke 12
minuten gebruik automatisch gestart. Dit
is nodig om de opbouw van mineralen op
de electroden te verhinderen.

Kwaliteit van het inkomend water
De kwaliteit van de waterbron naar het toestel is
direct van invloed op die van het geïoniseerde
water. Dit geldt voor elk water-ioniseringstoestel.
Het tapwater van gemeentelijk bedrijven hebben
in het algemeen een pH6,5 tot pH7, en een
waterhardheid tussen 80 en 140ppm.
Deze waarden kunnen met een TDS-meer worden
waargenomen. Water van deze tappunten zal in
het algemeen resulteren in geïoniseerd water van
hoge kwaliteit. Dat kan enorm verschillen met
water uit andere bronnen. Water met veel
sediment (vaak water uit een eigen bron)vereist
veelal een voorfilter. Uw leverancier kan
beoordelen of nadere voorbehandeling van het
aangevoerde water noodzakelijk is en samen een
oplossing vinden.
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Installatie van het verdeelkraantje

1: Draai het huis van het metalen filtertje uit de aanvoerkraan.
2. Monteer de rubber ringen, de adapter en het verdeelkraantje als getekend. Draai deze vervolgens
stevig vast. Gebruik van een tang kan hiervoor nodig zijn: wikkel in dat geval een doek om het
kraantje om beschadigingen te voorkomen. Als het verdeelkraantje op z’n plek zit kunt u de kraan
normaal blijven gebruiken, en bij het afsluiten van de straal het door het ioniseringsapparaat voeren.
Draai het verdeelkraantje niet te hard aan: dit kan de schroefdraad beschadigen en lekkage geven.

Aansluiten op de waterinlaat.
NB: Snijd de
slang recht af
voor een
correcte
installatie .

1: Snijd de slang af op een lengte van
het verdeelkraantje tot de waterinlaat
rechts onder op het toestel.

2: Bevestig een slagklem bij elk uiteinde van de slang. Maak
dan de slang vast aan verdeelkraantje en elleboogje .

4: Plaats het elleboogje in de waterinlaat rechts onder in
het toestel, en borg deze met het rode hoefijzertje.

3: Schuif de klem op tot een halve
centimeter van het einde zodat de
slang netjes aansluit.
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Aansluiten van de afvoerslang

1: Snijd een stuk slang af met de afstand van
de uitlaat onder in het toestel tot de plaats
van bevestiging in de afvoer/gootsteen.
Neem voor opvang van zuur afgevoerd
water, voor uitwendig gebruik of plantenwater, eventueel een langer stuk slang .

2: Bevestig de slang aan de uitlaat van het zure water,
onder op het toestel, en schuif de klem op z’n plaats.
Leid nu de slang onder het toestel uit zoals de
tekening aangeeft.

Aansluiten van de wateruitlaat

1: Draai de schroefdraad van de flexibele

2: Gebruik voor het vastdraaien geen tang oid.

metalen buis in de opening boven op het toestel.

Handvast is hier voldoende.

Aansluiten van de stroomkabel
1: Sluit het toestel aan op een geaard stopcontact.
NB: Laat na installatie het water 3 tot 5 minuten lopen op de
stand pH7 om evt. losse koolstofdeeltjes uit het filter te
verwijderen. Het water kan in het begin een donkere kleur
hebben, maar dit verdwijnt na enkele seconden tijdens het
uitspoelen.
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Optionele muurplaat
1: zoek de juiste plek voor de muurplaat met
de open sleuf naar boven.

2: Gebruik de plaat nu als een sjabloon en
teken de schroefgaten met een potlood aan
op de muur.

3: Boor de gaten en plaats zonodig de
pluggen

4: Draai de schroeven in de ondergrond of in
de pluggen goed vast.

5: Draai de bevestigingsbout achter in het gat in

6: Hang het toestel aan de muurplaat als op de

het toestel tot een halve centimeter tussen de
kop van de schroef en de achterzijde van het
toestel overblijft.

tekening.
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Werking
Controle paneel
De pH kan worden aangepast in stappen: 4,0 5,5, 8,5 9,0 of 10,0. Ook kan de ORP apart worden
ingesteld. De instellingen FILTERED of SUPER kunnen niet worden gewijzigd. De ORP aanduiding op
het scherm is niet automatisch correct voor het aangemaakt water. Het resultaat is nl. afhankelijk
van de waterbron en interne variabelen.
Waarschuwing: wijzig de CLN niet voordat u de filters vervangen heeft.
Functie (FUNC.)

Keuzeknop voor de watertoevoer naar het apparaat, de stuurknop van de
pH, en de schoonmaakfunctie

Instelling (SET)

Druk op deze knop voor de gewenste funtie: pH of ORP

Hoger (+)

Druk op deze knop voor het verhogen van de pH of ORP

Lager (-)

Druk op deze knop voor het verlagen van de pH of de ORP

Kenmerken, en diverse instellingen
Filtered (neutraal) 7.0

Dit wordt gebruikt met het innemen van medicatie, babyvoeding, etc.

Acidic (zuur) 5.5

Dit water is zeer zuur en niet drinkbaar

Acidic (zuur) 4.0

Dit water is zeer zuur en niet drinkbaar

SUPER*

Het is mogelijk om met behulp van een zoutoplossing (zie blz 13) een pH2
te maken. Dit water is zéér zuur en niet drinkbaar

Alkaline(alkalisch) 10.0*

Hoogalkalisch (basisch) water is bijzonder geschikt om te wassen.
Met behulp van een zoutoplossing is het mogelijk om pH11 te maken

Alkaline (alkalisch) 9.5

Dit is drinkwater als je eenmaal geleidelijk aan alkalisch water met pH9 en
aangepaste hoeveelheid water gewend bent geraakt. Dit is het ideale
niveau zodra het lichaam zich heeft aangepast aan alkalisch water.
Afhankelijk van die aanpassing is dit water te gebruiken in de vierde
week, als drinkwter, om te koken en om koffie/thee te zetten

Alkaline (alkalisch) 9.0

Dit water is drinkwater zodra het lichaam gelidelijk aan gewend is geraakt
aan de aangepaste hoeveelheid water met pH8,5

Alkaline (alkalisch) 8.5

Dit is de ’beginnerstand’. Met dit water begint men d eerste week te
drinken, waarna geleidelijke verhoging van inname en/of pH kan
plaatsvinden.
*De mate waarin de pH kan worden gewijzigd is afhankelijk van de
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waterbron.

LCD-SCHERM
ORP / PH:
de cijfers geven aan welke pH- en ORP waarden worden bereikt
NB: Het water is gebruiksklaar zolang het woord ’working’ oplicht
ACID (zuur):
als u kiest voor zuur water zal tijdens aanmaak ervan een
geluidssignaal klinken en op het scherm zal het woord ’ACID’oplichten
WORKING:
bij opname van water met 1,2 l/min sbegint het ioniseren en knippert
’WORKING’ tot de gekozen pH waarde is bereikt
Filter Life:
Afh. van de waterkwaliteit is de levensduur van een filter 10.00 ltr.
Vervang het filter bij 10.000 l of na 1 jaar, wat het eerste komt
LIFE:
Volume van de wateropname door het appraat. De beste kwaliteit
wordt bereikt bij 2,5 tot 3 l/min

ENERGIE: Het LCD scherm schakelt automatisch uit na 20 sec. inactiviteit

AUTOMATISCHE ELECTRODENREINIGING
Zelf reinigend
Om de juiste kwaliteit van waterafgifte te bewaken wordt elke 12 minuten water aanmaak
automatisch een programma gestart voor het reinigen van de electroden. Voordat dit
zelfreinigingsproces begint zal het lcd-scherm gaan knipperen ten teken dat het toestel klaar is om
gereinigd te worden.

Probleem aanduiding
Bij ’hard’water kan zich versnel kalk op de electroden vastzetten. Zodra dat gebeurt gaat het woord
’WORKING’ knipperen en daalt de pH een niveau. Dus in dat geval zal bij een pH9,5 worden
aangegeven: pH9,0. In de meeste gevallen lost het reinigingsproces dit probleem zelf op.
Belangrijk: Als u het toestel gebruikt wanneer het zelfreinigingsproces start, schakelt het
toestel automatisch terug naar ’FILTERED’ (pH7) en beëindigt het ionizatieproces totdat de
zelfreiniging is afgerond.

NB: Tijdens de zelfreiniging kleurt het scherm automatisch ROOD in plaats van blauw.
10

Het automatische zelfreinigingsfunctie
Dit proces is om de opgebouwde (kalk)aanslag van de electroden te verwijderen. Na totaal 12
minuten in werking te zijn geweest begint daartoe het scherm te knipperen en start de reiniging. Als
er geen watertoevoer is stopt dit proces, dat 40-60 seconden duurt. Gelijkertijd gaat het scherm
knipperen en klinkt er een geluidsignaal. Drink geen water tijdens dit reinigingsproces. Het
knipperen zowel als het geluidsignaal stopt als de reiniging is voltooid.

Filter vervangen
Het filter moet worden vervangen als:
•

Het scherm 10 000 l. aangeeft

•

Of elk jaar, ook als er geen 10.000l is aangemaakt

•

Het aangemaakte water een vreemde geur heeft.

•

Als er beduidend minder water wordt aangemaakt.

NB: Bij het vervangen van de
filters komt er water uit de
onderzijde van het toestel. Dit is
normaal. Voordat u het nieuw
filter plaatst schudt u het toestel
voorzichtig heen en weer om
resterend vocht te verwijderen.
Hiertoe zitten afvoergaatjes in de
onderzijde van het apparaat.

NB: De levensduur van een filter wordt nadelig beïnvloed door te lage waterdruk of troebel water.

1: Schuif het filter naar rechts van het toestel af

2: Draai het oude filter naar links (A)en til het uit
het toestel (B)
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3: Zet het nieuwe filter rechstandig in het toestel 4: Schuif het deksel weer over het toestel
(A) en draai het naar rechts (B) vast. Let op: het
koolstoffilter is genummerd met een 1. Het
kalkfilter (onthardingsilter) met een 2

Belangrijk: Laat voordat u
na filtervervanging het
toestel opnieuw gebruikt
eerst 3 tot 5 minuten
stromen met de STROOM
UITGESCHAKELD. Hiermee
spoelt u alle evt. losse
deeltjes uit de filters weg.

Verwijderen van het filter:
1. druk op MENU
2. het schermtoont ’CLN’
3. druk op SET
4. druk op 5. u hoort een signaal
6. toestel is ge-’reset’

SUPERZUUR WATER / ZOUTCONTAINER
Het is mogelijk om zuperzuur water aan te maken (pH2,0 +) met behulp van een zoutcontainer.

Waarschuwing: Superzuur water is uitsluitend voor uitwendig gebruik: drink nooit zuur water uit
het ioniseringsapparaat.

1: Draai het deksel naar links van het toestel.
2: Haal het zoutbuisje uit het toestel
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NB: Vul niet
volledig. Dit kan tot
verstopping van de
slangen leiden

Waarschuwing: Laat het apparaat niet
werken zonder dat het deksel geplaatst is.

3: Vul het buisje voor 80% met fijn zeezout.
Dat is voldoende voor 1 l superzuur water.

6: Druk de SUPER ACID toets in om zuur water
te krijgen.

Waarschuwing: Na de aanmaak van
superzuur water het zoutbuisje weer legen,
goed uitspoelen en terugplaatsen.

4: Plaats het zoutbuisje terug in de gleufjes
van het toestel: gebruik geen geweld om het
buisje terug te plaatsen. Het buisje moet goed
zijn geplaatst voordat het deksel weer past.

5: Draai het deksel weer op het toestel naar
rechts, met de klok mee. Handvast is
voldoende.
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ELECTRODE REINIGING MET CITROENZUUR

NB: De rvs waterslang
1!)en de slang voor
zuur water(2)moten
als op de tekening
worden verplaatst
naar de maatbeker.

Minimaal eens per jaar moeten de electroden met citroenzuur worden gereinigd voor een correcte
werking. Het kan zijn dat een verhoogd TDS gehalte in de waterbron een hoger aantal reinigingen
vereist. Zulk een waterpompje en reinigings set kunnen separaat worden besteld. Raadpleeg hiertoe
uw leverancier. .
NB: haal bij dit citroenzuurproces de stekker uit het stopcontact vóórdat u met de reiniging
begint.

1: Giet 3 liter water in een gescikte

4: Buig de flexibele metalen slang zowel als de

maatbeker.

zuurslang in de maatbeker

2: Meng een pakje citroenzuurpoeder door

5: Zet nu het pompje aan en laat dit 40 tot 60

het water tot alles volledig is opgelost.

minuten in werking.

3: Maak het flexibele slangetje (3) vast aan

6: Na het reinigen richt u beide slangen
naar de gootsteen. Zet het toestel aan op
de stand ’FILTERED’ (pH7,0) en geef het
toestel 10 minuten tijd zich van resten van
het reinigingsprocede te ontdoen.

het pompje in de maatbeker met het
citroenzuur. Bevestig vervolgens het andere
uiteinde aan het pijpje van de zoutcontainer,
en installeer die in die opening.
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pH TESTEN
Het testen van de pH in geïoniseerd water
1: Zet het toestel ca 10 minuten aan totdat het woord ’WORKING’ niet meer knippert.

2: Vul het meegeleverde

3: Voeg vervolges 2 druppels

4: vergelijk nu de kleur van het

maatbekertje voor de helft met
gedemineraliseerd water.

pH-testvloeistof hieraan toe.

water met dat op het bijgeleverd
kaartje met de pH-schaal.

Ook kunt u de heoeveelheid chloor in het water
testen met eenzelfdeprocedure. Het resultaat
zou moeten zijn: geel voor kraanwater en
kleurloos voor geïoniseerd water.

NB: Zowel de pH test als de chloor test geven
de uitkomst bij benadering. Nauwkeurige
bepaling vereist digitale meetapparatuur.

Onregelmatigheden
Symptoom

Mogelijke oorzaak

Mogelijke oplossing

De waterstroom uit het toestel
wordt hoe langer hoe kleiner.

Filters zijn dichtgeslibd

Vervang het filter

Water invoerslang zit knel

Check de invoerslang

Metalen uitvoerbuis is geknikt

Buig de slang recht of vervang deze

Verdeelkraantje is niet geheel open

Zet het verdeelkraantje volledig open

Levensduur van het filter is beëindigd

Vervang het filter

Overmaat aan zwavelzuur in het water

Gebruik een zwavelfilter als voorfilter

Het filter moet worden vervangen

Vervang het filter

Het aanvoerwater bevat overmatig chloor

Misschien extra voorfilters nodig:
raadpleeg uw leverancier

Vreemde geur

Chloorsmaak
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Vaste deeltjes in het water

Neerslag van mineralen

Voer een reinigingsprocedure uit

Na vervanging filter toont het
scherm niet ’FILTER LIFE’

’FILTER LIFE’ is nog ge-reset

Reset het toestel (zie ’FILTER
SWITCH’)

Het LCD scherm geeft geen teken
van leven

Stekker zit niet in het stopcontact

Steek de stekker juist in het contact

Netstroom is uitgevallen

Test met andere toestellen uw
netstroom of vraag een electricien

De energiemodule schakelt het scherm na
20 sec. uit

Zet de kraan opnieuw open

Slangen zijn niet goed aangesloten

Bevestig de koppelingen opnieuw

Rubber pakkingsringen zijn beschadigd

Controleer cq vervang de pakkingen

Water komt voor uit het toestel

Filter is niet correct geplaatst

Herplaats de filters opnieuw correct

Er ligt water onder het toestel

In- of uitvoerslang is niet goed bevestigd

Check de slagaansluitingen

pH-test geeft ’zuur’ als het
toestel is ingesteld op ’alkalisch’

De test vond plaats te snel na het
reinigingsproces

Laat het water minimaal 30 sec. lopen
voordat u opnieuw test

Waterlekkage
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Veelgestelde Vragen
Wat is het witte poeder dat zich aan de
glazen en pannen hecht?

Waarom is hetgebruik van medicatie samen
met alkalisch water onveilig?

Dit zijn base-vormendemineralen, waaronder
kalk, magnesium, natrium, kalium, ijzer,
mangaan, welke zich manifesteren na het
koken van alkalisch water. Dit minerale residu
is veilig bij consumptie.

Alkalisch water versnelt en vergemakkelijkt de
opname in het lichaam. Hierdoor kan een
tablet van 50 mg. Dezelfde werking hebben als
een talet van 100 mg.
Mag een baby alkalisch water drinken?

Wat voor soort water moet worden gebruikt?
Uitsluitend drinkbaar water kan met dit
apparaat worden gebruikt.

Nee. Het is beter als baby’s neutraal water
drinken met pH7,0.
Waar is het zure water voor?

Moet de stroom van het apparaat bij nietgebruik van een week of langer?
Ja. Haal de filters eruit, laat het water eruit
lopen en bewaar ze in een plastci zak in uw
koelkast.(NIET DE VRIEZER!) Sluit het toestel
weer af. Bij het opnieuw in gebruik nemen
herplaatst u de filters, en laat u het toestel
langer dan 3 minuten lopen voordat u het
water gebruikt.

Zuur water is uitsluitend voor uitwendig
lichamelijk gebruik (wassen en reinigen van de
huid). Drink nooit het zure water op.
Wie zou geïoniseerd watrer moeten drinken?
Iedereen: jong, oud, mens en dier, planten,
etc. Alkalisch water is tot opzeker hoogte
gunstig voor vrijwel iedereen en alles weermee
het in contact komt

Wat zijn die kleine belletjes in geïoniseerd
water?t?
Tijdens het ionisatieproces vindt er
vermenging met zuurstof plaats.
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GARANTIES
De Living Water mag niet opnieuw worden ingepakt of verstuurd om onherstelbare schade
daardoor te vermijden. Voor service of garantie neemt u contact op mt uwleverancier.

Wat valt onder de 5 jaar garantie?
De oorspronkelijk koper wordt (binnen onderstaande bepalingen) gegarandeerd dat de Living Water
( met uitzondering van de filters) vrij is van defecten in ontwerp of materialen, onder bedinging dat
dit product binnen 5 jaar wordt geretourneerd naar een officieel erkend service punt,
Onze producen zijn goedgekeurd voor verkoop door onafhankelijke ondernemers . Als het toestel is
aangeschaft via een ongeoorloofd kanaal vervalt elke garantie. Elk van onze producten dat verkocht
wordt in strijd met de door ons aangegeven marketingmethode valt buiten elke garantie. Dit geldt
ook voor on-line verkopen via websites die onze merken, producten, logo’s, namen, etc. voeren, en
dit geldt ook voor veilingsites: dit met uitzondering van onze eigen website . Indien ons product niet
is voorzien van een geldig serienummer vervalt elke garantie. Ter verificatie van de geldigheid van
het serienummer neemt u contact op met uw leverancier.

Eisen voor onderhoud en reparatie
Deze garantie is hangt ervan af of aan de volgende vereisten van installatie en onderhoud wordt
voldaan: 1. Living Water moet worden geinstalleerd conform deze handleiding. 2. Alle filters dienen
conform het in de handleiding beschrevene wat betreft leeftijd en noodzaak. Het tonen van al dan
niet gebruikte filters kan als bewijs worden verlangd. 3. Het toestel dient 1 x per jaar te worden
gereinigd met een citroenzuur set. 4. De Living Water dient te worden gebruikt en onderhouden als
in deze handleiding beschreven. Wordt aan bovenstaande vereisten niet voldaan vervalt elke
garantie. 5. Indien reparaties uitgevoerd worden door personen of instanties anders dan door ons
aangewezen, vervalt elke garantie op dit toestel. Dit geldt tevens voor gebruik van niet door ons
erkende onderdelen.
Wj zijn niet aansprakelijk voor directe, indirecte of gevolgschade, verzoorzaakt door schending van
impliciete of explicciete garanties, voorwaarden, contracten, wegens nalatigheid of enig andere
juridische overtreding of voortvloeisel uit het hiervoor genoemde. Deze uitsluitingen betreffen
tevens, maar zijn niet beperkt tot, verlies van opbrengst of inkomsten,verlies van het gebruik van het
product, of eventuele lekkages van het apparaat en/of (water)schade daaruitvoortvloeiend.

Wanneer en hoe krijgt men garantie service
De klant dient met zijn leverancier contact op te nemen en een bewijs van aankoop te overleggen
welke binnen vorengenoemde termijn van 5 jaar na eerste aankoop valt. In die gevallen zullen
reparatie, vervanging en retournering zonder kosten voor de klant en binnen een redelijke periode
plaatsvinden mits aan eerder genoemde eisen en voorwaarden is voldaan en indien onderzoek van
het onderhavig toestel uitwijst dat het betreffende euvel door defecten in ontwerp, materiaal of
productiefouten zijn veroorzaakt. Indien onze reparatie na een redelijk aantal malen door ons niet
kan worden geerepareerd, wordt door ons gekozen worden voor vervanging van het toestel door
een op dat moment gelijkwaardig product of anderzijds voor vergoeding van het aankoopbedrag.
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SERVICE
Wij stellen alles in het werk ervoor te zorgen dat bij elk apparaat een bijgewerkte handleiding
aanwezig is. Echter zal van tijd tot tijd onaangekondigd een aanpassing plaatsvinden om wijzigingen
te corrigeren, zonder voorafgaande kennisgeving aan klanten. Voor de meest recente informatie
hieromtrent raadpleegt u uw leverancier.
Datum: 1 aug. 2011
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DE VELE TOEPASSINGEN VAN LIVING WATER
Sterk alkalisch water: pH11,3 – pH 11,5
Reinigen/wassen van levensmiddelen
•

Fruit en groente:
Door het wassen in sterk alkalisch water worden op olie of was gebaseerde coatings of
residuen van bestrijdingsmiddelen ( insecticiden, pesticiden, etc.) van groenten en fruit
verwijderd. Deze behandeling zorgt voor meer verwijdering van vuil en zand, en revitaliseert
vers voedsel.

•

Vlees, vis en gevogelte:
Vetten en eiwitten die de groei van bacteriën veroorzaken of bevorderen worden verwijderd.
Om geuren van verse vis, vlees of gevolgelte te verwijderen spoelt men deze goed met
alkalisch water af.

Was en vaatwas
•

Afwas:
Er is minder afwasmiddel nodig. Hierdoor is voor het afspoelen minder water nodig. Maak
snijplanken en theedoeken eerst met sterk alkalisch water schoon om vet en eiwitten te
verwijderen voordat deze met sterk zuur water worden schoongemaakt.

•

Was:
Door toevoeging van een kwart sterk alkalisch water is fors minder wasmiddel nodig.

•

Vlekvewijdering: De grote absorptiekracht zorgt voor eenvoudige verwijdring van bijv. koffie, olie- en sojasaus vlekken. Vetvlekken en olievlekken op kleding verdwijnen sneller.

Algemene schoonmaak
•

Keuken:
ideaal voor het verwijderen van olie en vuil van kooktoestellen, kachels, afzuigkappen,
ventilatoren, etc. en alle overige schoonmaak in de keuken.

•

Badkamer:
Verwijdert hardnekkige vlekken in de toiletpot, en minerale vlekken in bad, douche en
wastafel.

•

Vloeren:
Perfect voor het verwijderen van vuil, groots in de aanpak van aanslag op houten vloeren en
tegels.

Persoonlijke verzorging
•

Week uw voeten 2 x per week gedurende 20 tot 30 minuten voor het versterken van de
ontgifitng van uw lichaam. Verlicht zwellingen en pijn. Living Water met een ph11,5 kan
worden gebruikt om pijnlijke spieren, blauwe plekken, lichte brandwonden, huidreacties en
huiduitslag te behandelen.
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Alkalisch water, pH8,5 – pH 9,5
Het maken van thee en koffie
•

Groene thee: Met Living Water ph9,5 is het mogelijk om groene thee met koud water te
maken. De smaak en de anti-oxidanten worden uit de thee getrokken )warm of koud) zonder
dat de bitter smaak (van tannines) meekomt. Het water verbetert de kleur en de smaak van
de koffie zonder dat deze de natuurlijke zuurgraad aantast. Het zetten van koffie met dit
alkalisch water is zelfs heel goed mogelijk met sclechts de helft van de normale hoeveelheid
koffiebonen .

•

Zwarte thee: Gebruik koud of warm Living Water voor een milde smaak en een diepe kleur.

•

Kruidenthee: Het onttrekt meer smaak en phytochemicalieën, zelfs bij gebruik van koud
water.

Koken
•

Blancheren van groen groente: blancheren in Living Water van spinazie, groene bonen,
brocccoli, etc. zal een diepere felgroene kleur eraan geven. Het is ook goed om groente te
koken in Living Water om deze vervolgens aan andere gerechten/voedingsmiddelen toe te
voegen.

•

Verbeterde smaak: de oplos- en extractrie-eigenschappen van Living Water versterken de
natuurlijk smaak van voedsel en ingredienten

•

Soepen: met heel weinig kruiden verbetert de smaak van eigen gemaakte soep sterk

•

Saus: gebruik van Living Water in sauzen zorgt dat meer dan een derde minder zout hoeft
worden gebruikt: u bespaart dus op maggies, en andere sterke smaakmakers.

•

Gekookt voedsel: de natuurlijk smaak van het voedsel wordt benadrukt en het gerecht krijgt
een delicate consistentie. Pas op met het gebruik van kruiden: koken in living Water verhoogt
fors de smaak van het bereide voedsel.

•

Mals vlees: leg vlees 20 tot 30 minuten in Living Water: hierdoor wordt het veel malser van.

•

Kiemen: noten en zaden en peulvruchten geweekt in Living Water ontkiemen(spruiten)
sneller.

•

IJsblokjes: ijsblokjes van Living Water in uw dranken verhogen de smaak en verlagen de
zuurtgeraad.

•

Dranken: voor het aanlengen van dranken of het verdunnen van bier, wijn of andere sterke
drank wordt aroma versterkt en de smaak milder en ronder. Het drinken van Living Water
met pH(,5 helpt tevens mee een kater te voorkomen.

Overig gebruik
•

Verzorging van planten: Living Water met pH8,5 to pH9,0 verlengen het leven en verbeteren
het drisse uiterlijk van planten. Zziek planten worden sneller weer gezond. Houd er rekening
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mee dat sommige rassen bloeiende planten, heesters en bomen vooral goed gedijen in een
zure omgeving. In die gevallen gebruikt u één deel water pH8,5 vermengd met 3 delen pH7,0
voor het drenken en besproeien.
•

Snijbloemen: een pH8,5 tot 9,0 verlengt de levensduur van snijbloemen in de vaas.

•

Kiemen: om zaden snel te laten ontkiemen wordt Living Water pH9,5 gebruikt. Het
kiemproces verloopt sneller en de ontwikkeling van de zaailinge verbetert aanmerkelijk.

•

Knutselen: het verven van kleding krijgt een helderder resultaat. Pas Living Water ook toe op
andere soortgelijke handvaardigheden.
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Licht zuur water, pH4,5 – pH6,5
Persoonlijke hygiëne
•

Vermengen met het badwater: om de ringen in het bad te verwijderen kan prima dit mild
zure water worden gemengd. Baden hierin verwarmt het lichaam en houdt de huid mooi.

•

Gezichtsreiniging: de samentrekkende eigenschappen van zuur water verstevigt de huid.
Spoel het ermee af, en laat het drogen. Ook raadzaam voor na het scheren.

•

Haarverzorging: gebruik dit voor het uitspoelen van de shampoo. Het vermindert klitvorming
en verhoogt de glans.

•

Huisdieren: perfect voor de verzorging van de vacht van uw huisdier: maak de vacht vochtig
met mild zuur water, en bordtel vervolgens voor een glanzende zachte vacht.

Koken
•

Pasta koken: het gerecht krijg een ’al dente’ structuur.

•

Bonen koken: gedroogde bonen koken sneller in licht zuur water (week voor in water met
pH9,5 – pH11,0)

•

Fruit en groente: koken en wassen van groente en fruit dat anthocyanen bevat. De heldere
kleur van diverse fruit en groenten, zoals kersen, pruimen, druiven, aardbeien, aubergine,
sojabonenasperges, etc. worden niet bleker door het wassen en koken in dit water.

•

Gebakken voedsel: voorbehandeling van te bakken of te frituren voedsel. Gebraden of
gebakken voedsel blijft is lekker knapperig, en blijft dat zonder vet, voor langere tijd.

•

Eieren koken: zelfs bij het barsten tijden het koken vermengt het eigeel zich niet met water.
Ook het pellen van het ei wordt eenvoudiger.

•

Diepvriesproducten: bevochtig het voedsel met zuur water voordat het ingevroren wordt:
het voedsel, waaronder ook vis en garnalen, verliezen hun smaak niet bij het ontdooien,

Schoonmaken
•

Lichte vlekken: verwijdert de tanninevlekken uit theekopjes/glazen

•

Pannen en potten: vuil, vet en vlekken verdwijnen eenvoudig door 24 uur erin voor te weken

•

Vaatwas: borden en glazen worden brandschoon

•

Glas en metaal: reinigt spiegels, brillen, glazen voorwerpen , ruiten en metalen voorwerpen
en geeft deze een briljante glans.

•

Huis schoonmaken: verwijdert vuil en aanslag van hardhouten vloeren, tegels, etc. zonder
achterlaten van een plakkerig residu.

•

Was: ideaal voor het naspoelen van de was. Het spoelen en weken van textiel voor het
centrifugeren geeft een zacht en wollig resultaat.
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Sterk zuur water, p2,7 of lager
Reiniging:
•

Keukenuitrusting: voor apparatuur, keukentextiel en afvalemmers. Goed uitspoelen en
drogen.

•

Handen wassen: onder stromend zeer zuur water om verontreiniging te verwijderen.

•

Metalen voorwerpen: bestek, stalen panne, etc. kunnen versneld cooroderen na het wassen
met zeer zuur water. Spoel deze af met kraanwater en droog ze goed af om de levensduur
ervan te verlengen. Om uw metalen gootsteen of aanrechtblad in goede conditie te houden
mengt u de stroom zuur water met kraanwater tijdens het schoonmaken.

Uitwendig gebruik:
•

Sterk zuur water wordt gebruikt als eerste huklp bij schaaf- en kleine snijwonden.

•

Living Water pH2,7 – pH2,5wordt gebruikt voor het gorgelen bij een pijnlijke keel of
heesheid. Spoel het na met alkalisch water.

•

Gebruik het in plaats van zout water bij het spoelen van de neus..

•

Week pijnlijke voeten in zuur water, en verwijder er schimmelinfecties van huid en nagel
mee.

•

Behandel koortslip, puistjesen andere huidirritaties met zuur water voor sneller herstel.

•

Gebruik een spray fles voor het eenvoudig schoonmaken van allerlei oppervlakken.
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