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Användarmanual 

Gold Fox Vattenjonisator EP1000 

                                                                                                   -För kranvatten 

 

 

 

 

Tack för ert köp av Gold Fox vattenjonisator.                                                                                                                                                                                    

Var vänlig och läs instruktionsmanualen före installation av den här enheten 
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Läs denna bruksanvisning före installation och DRIFT 

 OBS: Alkaliska Joniserat Vatten är avgiftande, därför ber er att börja dricka gradvis. Till exempel, 

drick 0,5 l vatten på nivå 1 under flera dagar, öka sedan gradvis till din fulla förbrukning av vatten *.  

Efter denna punkt, öka en nivå varje vecka tills du dricker din fulla konsumtion av vatten på nivå 4 

(högsta pH-nivå). 

Efter detta gradvisa förfarande minimerar du obehagliga effekter av avgiftning, såsom förkylning eller 

influensaliknande symtom, huvudvärk, hudutslag, diarré och / eller illamående. Du kan märka 

skillnader i tarmtömning under de första dagarna vid varje pH-nivå. Urineringens frekvens kan öka 

och urinens färg kan mörkna eftersom mer vatten förbrukas och din kropp avgiftas, så småningom 

klarnar färgen när kroppen anpassar sig till sin rening. 

Om avgiftning symtomen blir obekväma, föreslås det att du minskar till en lägre nivå alkaliskt vatten 

tills dessa symtom avtar och därefter kan du successivt öka till högre nivåer. 

* Vi rekommenderar, att minst dricka 0,75 l vatten för var 30-e kg av din kroppsvikt per dag för 

kroppens hydrering. Kom ihåg att detta är ett minimum. En liter vatten för var 15:e kg av din 

kroppsvikt är bättre, och du kan öka ytterligare eftersom du kan. 

1. Packa försiktigt upp din GoId Fox Vattenjonisering för att kontrollera att alla de delar som anges i 

innehållsförteckningen är med. 

2. Försök inte att ta bort bakstycket eller försök inte att komma åt de inre delarna i jonisatorn. Det 

finns inga själv-service komponenter som kan nås, bortsett från filterbyte, som kan nås genom ett 

avtagbart lock panel. 

3. Håll enheten på avstånd från extrema miljöförhållanden. 

4. Upprätthåll en ren och torr yta runt jonisatorn. Ställ aldrig enheten att vara i stillastående vatten. 

5. Använd "filtrerat vatten endast" inställning att konsumera läkemedel (neutralt pH 7), alkaliskt 

vatten kommer att öka styrkan av många läkemedel. Kontrollera med din hälsa läkare att se till att 

läkemedel som förskrivs för befintliga förhållanden inte kommer att påverkas negativt genom att 

dricka basiskt vatten. 

6. Drick aldrig det sura vattnet. Det är endast avsett för utvärtes bruk, med undantag för att gurgla 

för halsont och / eller användning när du borstar tänderna. 

7. Din nya vatten jonisator är enbart tänkt som en point-of-användning . Allvarliga skador kan uppstå 

vid missbruk av enheten. Fäst aldrig några VVS-rör till den flexibla dispensering slangen. 

8. Denna enhet är inte avsedd för användning på mikro-biologiskt förorenat vatten. 

9. Denna enhet kan användas i kombination med för-filter på ditt kranvatten. Det är inte avsett för 

användning med omvänd osmos och / eller vattenavhärdning. 
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10. Enheten kommer endast att fungera på 230V/50 Hz. Allvarlig skada kommer att inträffa om den 

används på spänning. 

11. Inga medicinska påståenden har gjorts av tillverkaren eller distributören. Sök alltid din läkare vid 

första tecken på sjukdom. Tillverkaren eller distributören ansvarar inte för biverkningar som kan 

uppstå till följd av användning eller missbruk av joniserat vatten. 

12. Meddela din Gold Fox återförsäljare vid första tecken på felfunktion och sluta använda jonisatorn 

omedelbart. 

13. VARNING! Skador kan uppstå om enheten utsätts för hett vatten. Var säker på att endast kallt 

vatten eller rumstempererat vatten kommer in i GoId Fox vattenjonisatorn. En temperaturgivare 

kommer att skydda enheten tillfälligt. Fortsatt användning av varmvatten skadar jonisatorn. 

14. Vatten kommer att ha det högsta pH och mest jonisering om vattenflödet är lågt, ca 2 liter per 

minut som visas på skärmen. Du kommer att se många små bubblor i vattnet som en indikering på 

jonisering. 

15. Två gånger dagligen indikerar ett blått blinkande ljus på displayen att en rengöringscykel kommer 

att inträffa nästa gång maskinen slås på. Enheten piper tills cykeln är avslutad. Denna funktion 

hjälper till att hålla mineraler från att byggas upp på elektroderna. Drick inte det vattnet under det 

att SJÄLVRENGÖRINGSPROGRAMMET KÖRS.  

Om din GOLD Fox Vattenjonisator 

Din jonisator är testad för att vara säker på att det är i perfekt skick före leverans. Testproceduren 

kräver rinnande vatten genom enheten, så det kan finnas en liten kvarvarande mängd vatten inuti. 

När du först kör vatten genom enheten, kommer du att märka att vattnet kommer att ändras till en 

något mörkare färg i flera sekunder. Dessa är överskott kolpartiklar som tas bort från filtret, vilket är 

helt normalt. Kom ihåg att filtret måste bytas ut efter 9-12 månader. 

Om ditt GoId Fox Vatten Ionizer’s filter 

Din jonisator är utrustad med ett 1-mikron (1,0 mikron) silver-impregnerat sediment aktivt filter 

kolfiber som avlägsnar partiklar och de flesta bakterier tillsammans med klor, bly, trihalometaner, 

bensen och andra skadliga cancerframkallande organiska kemikalier från kranvatten. 
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GoId Fox Vattenjonisator EP-1000 

Grattis till ditt köp av en Gold Fox Vattenjonisator! Denna maskin ger dig möjlighet att omvandla 

vanligt kranvatten till en kraftfull antioxidant. Inom en kort tid kommer du att njuta av de många 

fördelarna med joniserat basiskt och surt vatten som produceras av GoId Fox EP-1000. Om den blir 

välskött och underhållen kommer din Gold Fox Vattenjonisator att ge många år av pålitlig, god 

användning. 

Läs denna bruksanvisning i sin helhet för att vägleda dig att få mest nytta och rätt skötsel och 

användning av din Gold Fox Vattenjonisator.  

Även joniserat vatten kan vara nytt för dig, vattenjonisatorn uppfanns i Ryssland runt 1930. Det var 

Japan som var först med att utveckla och framgångsrikt marknadsföra en vattenjonisator för hushåll. 

Joniserat vatten är populärt i länder som Japan, Taiwan, Korea, Malaysia, Indonesien och Singapore 

där många människor njuter av fördelarna av att dricka joniserat vatten. Joniserat vatten blir allt 

populärare runt om i världen när det har blivit känt att det är viktigt att hydrera (återfukta) kroppen 

och att fördelarna med joniserat vatten blir mer erkänt. 

Vikten av vatten för vår hälsa 

Sann hälsa kan inte ske utan ordentlig hydrering av kroppen. Varje organ i kroppen beror mycket på 

vatten för att fungera korrekt och dess kapacitet. Vi består mestadels vatten. Den mänskliga kroppen 

är 70% vatten, hjärnan 85% vatten, ben 35% vatten, blod 83% vatten, lungorna 79% vatten och 

levern 90% vatten. Det finns inget viktigare för kroppen än vatten och inget bättre än alkaliskt 

joniserat vatten. 

Hur joniserat vatten produceras 

Joniserat vatten är elektroniskt förstärkt vatten och skapas genom processen för elektrolys. Vattnet 

rinner över positiva och negativa elektroder, som joniserar dess mineraler i vattnet och skapar 

positiva och negativa joner som sedan separeras. Dessa två vatten (alkaliska och sura) produceras 

samtidigt under joniseringsprocessen och passerar ut från två olika rör. 

De positiva hälsoeffekterna av alkaliskt joniserat vatten 

Joniserat vatten har två kraftfulla antioxidanta kvaliteter, en negativ ORP (Oxygen 

reduktionspotentialen - antioxidanten egenskap) och hydroxyljoner (OH-) som är fria radikaler. Det är 

mirakulöst att vanligt kranvatten kan omvandlas till en kraftfull antioxidant på bara några sekunder. 

Det är också ganska alkalisk (pH 8 - pH 11), som bidrar till att avlägsna surt avfall från kroppen och 

bringa kroppen i homeostasis. På grund av den minskade storleken på vattenmolekylens kluster är 

joniserat vatten också mycket återfuktande och avgiftande. 
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Hur man konsumerar joniserat alkaliskt vatten 

För att på bästa sätt utnyttja de extraordinära hälsokvaliteter bör alkaliskt joniserat vatten 

konsumeras direkt ur kranen, eftersom det har sitt starkaste antioxidant potential i det ögonblicket. 

Du kommer att märka små bubblor i vattnet när du fyller ett glas joniserat vatten. Dessa är 

hydroxyljoner (OH-) vilka är en av vattnets antioxidanter. Det är också det som ger kroppen extra 

syre och därmed energi (se avsnittet om Applikationer & användning).                                                                  

När joniserat vatten är framställt, börjar den förlora sin styrka. De första förlorade egenskaperna är 

antioxidanterna, som varar högst 24 timmar. Alkaliniteten (högt pH) av joniserat vatten kommer att 

pågå ett par dagar till en vecka. Återfuktande och avgiftande egenskaper kommer att pågå flera 

veckor, upp till flera månader. Även om joniserat vatten producerades veckor tidigare, är det 

fortfarande vida överlägsen konventionella vatten. Vid uppvakning, drick två glas joniserat vatten för 

att återfukta och stimulera kroppen. Joniserat vatten bör konsumeras hela dagen förutom 30 

minuter före, under och minst 30 minuter efter en måltid. Dricka något vatten under måltiderna 

späder hela matsmältningen. 

Användning av surt joniserat vatten - Detta vatten ska endast användas för utvändigt bruk!  

Använd den på utsidan av kroppen för att läka skärsår, blåsor, skrubbsår, utslag, diabetessår, 

myggbett, stick från bi, balsam för hår och hud, nariga händer och torr, kliande hud, akne och eksem 

och svamp som fotsvamp. Det fungerar som en sammandragning för huden och tar bort rynkor. Det 

avlägsnar effektivt plack från tänderna och du kan gurgla med det för att lindra halsont eller andra 

munsår. Tvätta grönsaker, frukt, kött och fisk med den för att döda bakterier. Surt vatten främjar 

också väsentligt växternas tillväxt och allmänna hälsa. Det mer än fördubblar livslängden av 

snittblommor (se avsnittet om program och användningsområden).  

GoId Fox Vattenjonisator detaljer 

Gold Fox EP-1000  har inställningsmöjligheten att välja: ENDAST filtrerat vatten (neutralt pH 7), 4 

nivåer av alkaliskt vatten och 2 nivåer av surt vatten. Vänligen läs den här användarhandbokens 

Guide noggrant för sina användningsområden.                                                                                                   

EP 1000 visar både pH och ORP nivå. EP 1000 LCD-skärm i färg som samordnar den valda pH-nivån. 

Detta innebär att nivå 1 kommer att vara en ljusblå, nivå 2 vara mörkare, nivå 3 mörkare och nivå 4 

kommer att vara mörkast.                                                                                                                                     

Tryck på FUN (Funktion)-knappen för att växla mellan pH och ORP avläsningar. När du trycker på FUN 

knappen kommer den även att visa CLn, som du använder när du byter filtret (se avsnittet "filterbyte 

procedure"). 

Ett ord om Designade och Svanhals kranar 

Designade kranar är ofta inte lämpade för användning av en vattenjonisator eftersom anslutningen 

är av ovanliga storlekar. Det finns massor av olika typer av kranar på marknaden och vi är oförmögna 

att leverera tillbehör till de udda. Om du inte kan hitta rätt tillbehör i din järnaffär, kan du överväga 

att koppla din vattenjonisator till en annan kran i huset. Gold Fox vattenjonisator kan anslutas till de 

flesta svanhalskranar. Detta är en liten kran som vanligtvis installeras vid högra hörnet av diskbänken 

och kallas ofta för en dricksvattenkran. För installation med detta slag kran, kan du behöva en 

speciell adapter om det finns skruvgängor, eller använda en slangövergång. 
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1. Paketets innehåll: 

Alla nödvändiga tillbehör ingår vid köp av Gold Fox Vattenjonisator 

 

Du bör ha följande komponenter som medföljer vattenjonisatorn. 
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2. Applikationer & användningsområden för 

alkaliskt och surt joniserat vatten: 

Fördelar med dricka basiskt joniserat vatten (högt pH, hydroxyljoner)                                                                     

Vi rekommenderar, att minst dricka 0,75 l vatten för var 30-e kg av din kroppsvikt per dag för 

kroppens hydrering. Kom ihåg att detta är ett minimum. En liter vatten för var 15:e kg av din 

kroppsvikt är bättre, och du kan dricka ytterligare om du kan. 

• Ger dig energi och bättre prestationsförmågan!                                                                                                             

• Ger kroppen med massor av syre, förbättrar energi och mental klarhet.                                                                              

• Tar bort ackumulerade surt avfall och gifter ur kroppen (avgiftning).                                                                                        

• Processen för avgiftning underlättar viktminskning.                                                                                                                

• Främjar hälsa och helande genom att kroppen är i pH-balans.                                                                                                        

• Varefter gifter försvinner, förbättras ditt immunsystem.                                                                                                          

• Fördröjer åldrandeprocessen med vattnets negativa laddning.                                                                                                               

• En kraftfull flytande antioxidant som avlägsnar fria radikaler i kroppen.                                                                                               

• Återfuktar kroppen upp till sex gånger mer effektivt än konventionellt vatten.                                                                                 

• Livsmedel som tillagas i alkaliskt vatten har förbättrad absorption av näringsämnen.                                                       

• Mineraler som är joniserade upptas lättare av kroppen.                                                                                              

• Främjar regelbundenhet och matsmältning genom att invärtes rena kroppen.                                                                                     

• Hjälper till att lindra säsongsbunden allergi. 

Fördelar med alkaliskt joniserat vatten med förädlade drycker                                                                                            

• Jämfört med konventionella metoder för beredning, är bitterhet borttagen från kaffe, te och juice, 

medan deras smaker förstärks.                                                                                                                                         

• Smak av alkoholhaltiga drycker förbättras - med att använda alkaliskt vatten för isbitar.                                                                     

• Hjälper till att lindra baksmälla från alltför alkoholhaltig konsumtion - drick vatten före läggdags och 

på morgonen. 

Fördelar med alkaliska joniserat vatten i matlagning                                                                                                             

• Förbättrar matens smaker.                                                                                                                                                              

• Minskar matens surhet.                                                                                                                                                                      

• Förbättrar kroppens näringsupptaget.                                                                                                                               

• Tar bort bitterhet som vissa grönsaker kan ha.                                                                                                                                                            

• Bönor kan läggas i blöt i alkaliskt joniserat vatten under en kortare tid innan tillagning.                                                      

• Kokning av ris med alkaliskt joniserat vatten hjälper till att förhindra föruttnelse. 

Fördelar med alkaliskt joniserat vatten för djur och husdjur                                                                                                                

• Kan användas som dricksvatten för att upprätthålla djurens hälsa.                                                                                                   

• Främjar päls eller hårtillväxt.                                                                                                                                                       

• Mindre avföringslukt.                                                                                                                                                                          

• Hjälper till att förhindra hudsjukdom och klåda.                                                                                                                       

• Hjälper till att förhindra parasiter.                                    
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2 . Applikationer & användning  av alkaliskt och surt 

joniserat vatten                                                                                     
Fördelar med att använda Surt joniserat vatten (lågt pH, vätejoner) för utvärtes bruk! DRICK INTE!                                                                                                            

Milt surt                                                                                                                                                                                      

• Rengör och underhåller håret.                                                                                                                                                                     

• Utmärkt som hudbalsam och toner.                                                                                                                                                       

• Fungerar som en sammandragning av huden och tar bort rynkor.                                                                                 

• Lindrar nariga händer och torr, kliande hud.                                                                                                                                 

• Utmärkt terapi för akne och andra hud eller hårbottenbesvär.                                                                                            

• Utmärkt behandling för svamp som fotsvamp.                                                                                                                            

• Hjälper till att läka och desinficera sår, blåsor, skrubbsår, utslag, brännskador och skador.                                                              

• Accelererar återhämtning när det tillämpas på blåmärken, stukningar, eksem och hudproblem när 

de appliceras direkt eller med en våt handduk.                                                                                                                                              

• Hjälper till att läka diabetiska hudsår.                                                                                                                                                       

• Lindrar smärtan av brännskador och skyndar på läkningen.                                                                                                    

• Lindrar inflammation från solbränna och snabbare läkning.                                                                                                 

• Ger befrielse från myggbett, bistick , giftig  murgröna och giftig ek.                                                                                                         

• Avlägsnar effektivt plack från tänderna. Används istället för tandkräm.                                                                                        

• Gurgla med det för att lindra halsont, munsår och förhindra infektion av bakterier inklusive 

mikrober som orsakar förkylningar och halsfluss.                                                                                                                               

• Tar bort dålig andedräkt.                                                                                                                                                                                                     

Starkt surt                                                                                                                                                                      

• Dödar bakterier vid kontakt.                                                                                                                                                         

• Tvättar snabbt och desinficerar köksbänkar och skärbrädor.                                                                                                

• Tvätta grönsaker, frukt, kött och fisk med surt vatten för att döda bakterier.                                                                          

• Bakat på livsmedel, fläckar och brännskador i grytor och kastruller är lätt att ta bort när indränkt i 

surt vatten över natten.                                                                                                                                                                      

• Skölj disktrasor och svampar för att stoppa lukt, svamp-och bakterietillväxt.                                                                                

• Eliminera lukter som finns kvar på händerna efter tillagning, såsom fisk lukter.                                                             

• Utmärkt kök rengöringsmedel - smuts och sot är lätt att ta bort.                                                                                                 

• Polerar effektivt och rengör speglar, glasögon, glas och knivar.                                                                                               

• Tvätta bilar, cyklar, motorcyklar att enkelt ta bort smuts.                                                                                                           

• Perfekt för bil, lastbil eller båt batterier. 

Fördelar med att använda Surt joniserat vatten för djur och husdjur                                                                                

• Bada husdjur i mild surt vatten för silkeslen päls och frisk hud.                                                                                        

• Bada husdjur i mild surt vatten för att förhindra hudsjukdom och klåda.                                                                                 

Fördelar med att använda Surt joniserat vatten för växter och blommor milda sura.                                                                         

• Förbättrar växternas tillväxt och främjar en hälsosam tillväxt.                                                                                             

• Växter kräver mindre vatten.                                                                                                                                                  

• Förlänger signifikant liv snittblommor.                                                                                                                                     

• Inget behov av bekämpningsmedel. 
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4. Översikt (EP 1000) 

 

 
_______________________________________ 

1. Lyft inte jonisatorn med tornet eller alkaline 

silver röret ovanpå enheten. Använd två 

händer på enheten när du lyfter vatten- 

jonisatorn ur förpackningen. 

2. När du fyller vatten i en behållare som är 

högre än enheten, böj metallslangen för att 

justera pipens läge. Tryck inte upp hela 

slangen. Detta sätter alltför stort tryck på 

tornet och silverröret, vilket kan orsaka skada. Om du behöver höja slangen för att fylla stora 

behållare, håll tornet med ena handen medan du justerar den flexibla metallslangen. 
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4. Controlpanel (EP 1000) 

 
Nivå 1: Lägsta alkalisk miljö. Drick på denna nivå under den första veckan. 

Nivå 2: Högre alkalisk inställning än nivå 1. Drick på denna nivå under den andra veckan. 

Nivå 3: Högre alkalisk inställning än nivå 2. Drick på denna nivå under den tredje veckan. 

Nivå 4: Idealisk miljö när kroppen har anpassat sig till att dricka basiskt vatten. Använd 

denna nivå i den fjärde veckan och därefter. När din kropp har vänjt sig , använd Nivå 4 för 

matlagning, kaffe och te. 
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5. Installation (1/5) 

 

 

GoId Fox Vattenjonisator EP1000  Installation 

 

Vattenjonisatorn kan installeras vid varje handfat i huset, oftast i köket eller badrummet. Typisk 

installation av en vattenjonisator tar cirka 10 minuter och kräver inte en rörmokare. Vatten- 

jonisatorn har en omkastarventil och omkring en meter slang. För att installera enheten, ta bort 

luftaren på diskbänkens kran och ersätt den med omkastarventilen. Om gängan inte är metrisk, är 

adaptrar med i levereransen, som passar de flesta vanliga kranar. 

De svåraste kranar att ansluta en vattenjonisatorer till är designade kranar. Ofta är de helt enkelt inte 

lämpliga för användning med en vattenjonisator eftersom tillbehören är ovanliga storlekar.  Om du 

inte hittar rätt beslag för din designade kran, kan du överväga att ansluta din vattenjonisator till ett 

annat handfat i ditt hus, till exempel badrum eller grovkök där det finns en vanlig kran. 

När du har anslutit omkastareventilen till kran, kan du fortsätta att använda din sink som du normalt 

gör, sedan avleda vattnet i vattenjonisatorn när du vill använda den genom att vrida vredet på 

omkastarventilen.  Dela den vita slangen till hälften och kapa den, fäst den ena till inloppet som är 

märkt  ”in”  i botten av vattenjonisatorn och den andra änden till omkastarventilen. Den andra 

slangen fästes till utloppet som är märkt  ”out”  på undersidan av enheten och den andra änden av 

den slangen ska gå ut i vasken. Alkaliska Joniserat vatten flödar från det rostfria flexibla röret ovanpå 

enheten, utom när enheten är i rengöringsläge och Surt Joniserat vatten flödar från det rostfria 

flexibla röret och alkaliskt joniserat vatten strömmar från bottenutloppet till vasken. Både alkaliskt 

och surt joniserat vatten skapas samtidigt när vattnet körs genom vattenjonisatorn. 
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5. Installationen (2/5) 

Typisk anslutning av vattenjonisatorn 

 

Steg 1: Skruva in den rostfria flexibla slangen i toppen av 

enheten. 

 

Steg 2: Skruva bort luftaren eller silen från kranen och anslut 

omkastarventilen till kranen. 

 

Steg 3: Skär av den vita slangen som är med i leveransen till 

anpassad längd. 

 

Steg 4: Fäst en slangände till omkastarventilen med en 

slangklämma för att undvika läckage. Anslut den andra änden till 

anslutningen som är märkt  ”Inlet”  i botten av vattenjonisatorn. 

 

 

 

 

Steg 5: Fäst den andra vita slangen med en slangklämma till 

anslutnigen som är märkt ”Outlet” där det sura vattnet leds ut 

och led slangen till sinken. 

Steg 6: Anslut vattenjonisatorn till ett jordat elektriskt uttag. 

 

Steg 7: Öppna kallvattenkranen och vrid omkastarventilen så att 

vattnet strömmar genom vattenjonisatorn. Vattenjonisatorn                                                                                                      

kommer  att starta automatiskt. Vattnet kommer att under en                                                                                               

kort tid ha en blåaktig färg när kolpulvret sköljs bort från filtret.                                                                                                               

Efter en minuts spolning är det joniserade vattnet klart att konsumeras.  
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5. Installationen (3/5)  

 

 

 

Joniserat vatten och renat vatten (omvänd osmos och destillerat vatten) är raka motsatsen från 

varandra i varje hänseende. 

• Renat destillerat vatten är surt, joniserat vatten är alkalisk. 

• Renat vatten återfuktar inte effektivt kroppen, joniserat vatten är mycket återfuktande. 

• Renat vatten drar ut mineraler från kroppen, joniserat vatten tillför mineraler till kroppen. 

• Renat vatten tillför inte kroppen syre, joniserat vatten gör det.  

• Renat vatten tar inte bort fria radikaler, joniserat vatten tar bort fria radikaler. 

• Renat vatten uppmuntrar oxidation av kroppen, joniserat vatten minskar oxidation. 

• Renat vatten har en positiv ORP, vilket är en oxidant. Joniserat vatten har en negativ ORP, som är 

en antioxidant. 

Joniserat vatten speglar egenskaper av råa livsmedel på flera sätt: 

Joniserat vatten har ett överflöd av elektroner liksom råa livsmedel. 

Joniserat vatten har en negativ laddning, eller ORP, liksom råa livsmedel. 

Joniserat vatten har negativa joner som även råa livsmedel har. 

Joniserat vatten är alkalisk liksom råa livsmedel. 

Joniserat vatten är återfuktande liksom råa livsmedel. 

Joniserat vatten är avgiftande liksom råa livsmedel. 

Joniserat vatten förser kroppen med joniska (organiska) mineraler liksom råa livsmedel gör. 
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 5. Installationen (4/5) 

 

 

 

Med omkastarventilen (Faucet Diverter) kan du använda din 

kökskran (Faucet) som vanligt och leda vattnet till 

vattenjonisatorn  vid behov. 
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  5. Installationen (5/5) 

 

  Fäste för väggmontage 
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  6. Filterbyte (1/2) 

 

1. NÄR SKA FILTRET BYTAS 

• När filtret behöver bytas indikeras det av LCD-displayen, eller annars en gång om året. 

• Varje gång vattenjonisatorn används visar den digitala literräknaren på displayen den mängd volym 

i liter upp till dess LIFE visar 10.000 liter. När räknaren har kommit upp till 10.000 liter, bör du byta ut 

filtret. 

• Livslängden för ACF (Aktivt kolfiber) filter kan variera beroende på kvaliteten på det vatten som 

används med vattenjonisatorn. 

• Filtret bör bytas varje år även om 10.000 liter inte har uppnåtts. 

Varning: Om följande händelser inträffar måste du 

ersätta det gamla filtret omedelbart. 

• Vattnet har en mycket dålig lukt. 

• Enheten har inte använts på över ett år.  

• Vattentrycket är mycket lågt. 

Om din GoId Fox Vattenjonisatorns Filter 

Din vattenjonisator är utrustad med ett en-mikron (1,0 mikron) silver-impregnerat sediment aktivt 

filter kolfiber som avlägsnar partiklar och de flesta bakterier tillsammans med klor, bly, 

trihalometaner, bensen och andra skadliga cancerframkallande organiska kemikalier från 

kranvattnet. 

OBS: Efter filterbyte, låt vattnet rinna i 3-5 minuter på "FILTERED WATER ONLY" inställning för att 

rensa ut alla lösa kolpartiklar från filtret. Vattnet kan verka ha en mörkare färg i början, men det 

kommer att försvinna eftersom vattnet rinner. 
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6. Filterbyte (2/2) 

2. Hur du byter FILTER 

a. Tryck in filterluckan luckan i och dra ut den mot framsidan av enheten. 

b. Håll filtret upptill och rotera moturs. När filtret är löst, dra ut filtret från enheten. 

c. Sätt det nya filtret på plats och rotera medurs tills det tar stopp. 

d. Vrid tillbaka filterkåpan till rätt position. 

e. Tryck på "FUN" -knappen på kontrollpanelen, du kommer att se "CLn"  på LCD-skärmen. Tryck 

sedan på "SET"-knappen. Efter det trycker du på knappen "-". Du kommer att höra ett högt "Beep" 

ljud, vilket innebär att du har nollställt filtrets volymindikering fullständigt. 
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7. Filterrengöring 

Rengöring av din Vattenjonisator 

Efter flera månader, blir elektroderna på vattenjonisatorn belagd med mineraler såsom kalcium, som 

kommer att minska styrkan på det joniserade vattnet eftersom vattnet inte längre kommer i 

direktkontakt med elektroderna. Således, detta skikt av mineraler börjar hämma joniseringen i viss 

utsträckning. Skälet för att mineral byggs upp på den alkaliska vattensidan av jonisatorn är att högt 

pH av vattnet förorsakar att mineraler i vattnet fälls ur vattnet och elektroderna får en beläggning. 

När enheten körs i rengöringsläge vänder elektroden polaritet och kommer att bidra till att minska 

detta mineral beläggning, men det kommer inte helt stoppa den från att uppstå. Om det finns en 

oproportionerligt stor mängd vatten som rinner ut i diskhon (det sura vattnet) och mycket lite 

kommer ut från det rostfria flexibla röret (det alkaliska röret), kan enheten behöver rengöras på 

grund av att mineral byggts upp elektroderna och alkaliska vatten röret på toppen av enheten. Detta 

blir vanligtvis inte ett problem innan enheten har varit i bruk 12 till 24 månader. Rengöring av vatten- 

jonisatorn med denna föreskrivna metod gör det möjligt för vattenjonisatorn att bli starkare 

eftersom vattnet kommer nu i direkt kontakt med elektroderna. 

Anvisningar för rengöring din vattenjonisator  

1. Koppla ur vattenjonisatorn från eluttaget. Avlägsna så mycket vatten från vattenjonisatorn som 

möjligt genom att blåsa igenom det rostfria flexibla röret, inloppsrör och syra röret. Ta bort filtret och 

skaka så mycket vatten från det som du kan för att sedan kan byta ut det. Det är bättre att använda 

ett tomt filter som inte har några kol media i den medan rengöring av enheten. 

2. Förbered en behållare med 2 liter vit vinäger eller citronsyra för pumpen. Bifoga tilloppsslangen 

från vattenjonisatorn till pumpen. Beroende på vilken pump du använder, kan detta kräva vissa 

mindre modifikationer så att slangen kommer att passa in i pumpen ordentligt. Sänk ner pumpen i 

vitvinsvinäger eller citronsyra. Anslut pumpen till eluttaget. En jordfelsbrytare  mellan eluttag skall 

användas för att skydda mot elektriska stötar. 

3.Placera det rostfria flexibla röret och den slangen som går ut i vasken i den vita ättika eller 

citronsyra behållare så att hela systemet på nytt cirkulerar. Först, det kan vara mycket litet flöde 

genom det rostfria flexibla röret. Emellertid, så länge som den minsta mängden vit vinäger eller 

citronsyra strömmar genom silver röret, kommer det så småningom lösa upp kalcium som blockerar 

vattnet från att rinna ut ur röret. 

4.Rengör vattnenjonisatorn under 2-18 timmar beroende på hur mycket kalcium och andra mineraler 

som har avsatts på elektroderna. Sätt tillbaka vattenjonisatorn till vattenkälla och spola enheten med 

vatten i ca 10 minuter för att rensa ut vita ättika eller citronsyra från enheten. Håll enheten ansluten 

till dess att ättika eller citronsyra smak har försvunnit från vattnet. När det sker, är ditt vatten- 

jonisator redo att användas igen. 

Obs: Du kan också ta bort det rostfria flexibla röret från enheten och dränka det helt i den vita ättika 

eller citronsyra över natten för att avlägsna mineral bygga upp inuti. 

http://www.abtwater.se/
mailto:info@abtwater.se


ABT-Trading    Odensala Berga 203, 195 92 Märsta                                                                                                                                                                                                                             

www.abtwater.se                                                                                                                                                                                                             

info@abtwater.se     Mobil +46(0)70 841 55 11 

20 

8. Hur man testar pH 

 

 

 

 

 

1. Fyll den medlevererade testflaskan halv full med vattnet som ska testas. Tillsätt 2 droppar av PH 

testlösningen till vatten provet i flaskan. Skaka flaskan. 

2. Jämför färgen på vattnet till pH-kontroll på färgdiagrammet, vilket kommer att berätta pH-nivån. 

           

 VARNING 

1. Håll testkittet borta från eld. 

2. Drick inte pH-testlösningen. 

3. Håll test kittet utom räckhåll för barn. 

4.Om pH-testlösningen dricks, drick mycket basiskt vatten eller mjölk och ring SOS omedelbart. 

5. Om lösningen kommer i kontakt med ögonen spola ögonen med vatten och ring SOS genast. 
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9. Felsökning 
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10. Vanliga frågor FAQ 

 

Q1: Vad är det vita pulver som fastnar i glas, vattenkokare eller annat 

matlagningskärl?                                                                                                                                                       

A1: Alkaliska-bildande mineraler som innehåller kalcium, magnesium, natrium, kalium,Järn och 

mangan. Det vita pulvret kommer att visas efter kokning av alkaliskt vatten och det kommer också att 

samlas på botten och sidorna av glas som används för dricka basiskt vatten.Detta är inte skadligt för 

kroppen. För att ta bort mineralfyndigheter, använd vit vinäger. 

Q2: Vad är det för vatten som bör användas som källa för min vattenjonisator?                                                                              

A2: Normal stads kranvatten eller dricksvatten från egen brunn kan användas. (Vattnet måste ha 

mineraler som kalcium, magnesium, kalium, etc. Använd inte renat, omvänd osmos, mjukt eller 

destillerat vatten! 

Q3: Varför är vattnet så grumligt?                                                                                                                                           

A3: Det är på grund av de små vattenmolekylkluster som skapas i vattnet under joniserings- 

processen. Ju grumligare vatten, ju högre pH i vattnet. 

Q4: Varför kan vi inte ta medicin med alkaliskt vatten?                                                                                                   

A4: Det beror alkaliskt vatten gör att medicinen  verkar snabbare i hela kroppen, som i vissa fall 

kommer att orsaka oönskade biverkningar. 

Q5: Kan nyfödda dricker alkaliskt vatten?                                                                                                                             

A5: Använd filtrerat vatten (neutralt pH 7) för nyfödda och upp till tre månaders ålder. Efter ett barn 

fyller tre månader kan du börja ge barnet lågt pH alkaliskt vatten. När barnet växer, tänk på att lagad 

mat, förpackade livsmedel, förpackade juicer (inte färsk Juice) och "snabb" mat bidrar alla till 

kroppens surhet. Öka alkaliniteten av barnets vatten därefter. 

Q6: Vad gör det sura vattnet?                                                                                                                                             

A6: Surt vatten är för bakterie-dödande, rengöring, sterilisering och helande. Detta orsakas av 

mycket lågt pH (3,5 - 5). På grund av lågt pH, dödar surt vatten bakterier vid kontakt. 

Q7: Hur mycket alkaliskt vatten bör du konsumeras varje dag?                                                                                           

A7: Vi rekommenderar, att minst dricka 0,75 l vatten för var 30-e kg av din kroppsvikt per dag för 

kroppens hydrering. Kom ihåg att detta är ett minimum. En liter vatten för var 15:e kg av din 

kroppsvikt är bättre, och du kan öka ytterligare eftersom du kan. Arbeta upp till detta gradvis och 

överstiga denna formel om möjligt för att få de mest nytta av konsumtion av alkaliska joniserat 

vatten. 
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11. Begränsad garanti 

A. Vad garantin täcker: 

Vi garantera att Gold Fox vattenjonisator EP1000 är fri från defekter med material och utförande 

under garantiperioden. Om en produkt visar sig vara defekt under garantiperioden, reparerar vi 

enheten med ersättningsprodukter eller delar. 

B. Villkor för garantin: 

Garantin för ett år i alla delar och arbete, begränsad till defekter i material och tillverkning och 

endast för icke-kommersiellt bruk. Reparation eller utbyte kommer att göras av din lokala 

återförsäljare. Kunden måste kontakta sin lokala återförsäljare för en Return Authorization Number 

innan enheten kommer att accepteras för reparation under garantitiden. Försäkrade fraktkostnader 

är kundens ansvar. 

C. Undantag från garantin: 

1. Varje produkt på vilken serienumret har gjorts oläsligt ändrats eller tagits bort. II. Skada, 

kvalitetsförsämring eller felfunktion som beror av: 
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12. Specifikationer 
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13. Säkerhetsinformation 
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