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Butelka jonizująca wodę I-Water jest przyjaznym dla środowiska produktem, 

który w procesie jonizacji rozdziela cząsteczki wody na jony wodorotlenkowe 

(OH-) i jony wodorowe (H +) poprzez reakcję kulek mineralnych, a nie za pomocą 

energii elektrycznej. Jonizowana w ten sposób woda zmienia odczyn na 

alkaliczny oraz poprzez zmniejszenie struktur cząsteczek wody jest łatwiej 

wchłaniana do komórek organizmu. Jonizacja I-Water zwiększa potencjał 

antyutleniający wody co jest mierzalne poprzez ujemną wartość ORP, czyli 

potencjału oksydacyjno-redukcyjnego. 
 

 

 

 

 



PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM 

Po pierwszym otwarciu produktu przepłucz dokładnie wnętrze produktu wodą 2-3 razy, aby 

usunąć resztki pyłu z produktu 

 

UŻYCIE 

• Napełnij jednostkę główną wodą, aby filtr był całkowicie zanurzony. 

• Odczekaj przez 5-10 minut, nim zaczniesz pić.  

 
• Jak usunąć filtr produktu 

 
 

PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA 

• Myj raz w tygodniu, aby zachować higienę produktu. 

• Pamiętaj, aby zamknąć pokrywę podczas przechowywania, aby zapobiec przedostawaniu się 

kurzu. 

• Zalecamy wypłukanie i napełnienie produktu, jeśli woda pozostała dłużej niż 24 godziny. 

• Jeśli nie używasz go przez dłuższy czas, zdemontuj części i przechowuj w suchym miejscu. 

 

CZYSZCZENIE 

• W procesie usunięcia wody kule mineralne zmieniają kolor z powodu utleniania. Jest to 

nieszkodliwe dla zdrowia i nie wskazuje na problem higieniczny: jednak zaleca się regularne 

czyszczenie i konserwację. 

• Nabierz 4 łyżki stołowe (około 20 ml) octu i tyle wody, aby napełnić butelkę, tak aby filtr był 

zanurzony. 

• Zamknij pokrywkę, potrząśnij butelką więcej niż 5 razy, a następnie otwórz pokrywę i 

pozostaw na 2 minuty. 

Mycie zgodnie z tymi instrukcjami spowoduje reakcję, która spowoduje powstanie 

pęcherzyków i gazu. Upewnij się, że pokrywka jest podniesiona. 



Jeśli nie otworzysz pokrywy, ciśnienie wewnętrzne wzrośnie z powodu generowanego 

gazu, który może uszkodzić pokrywę. 

• Kiedy kolor kulki mineralnej zostanie przywrócony do srebra, odrzuć wodę użytą do 

czyszczenia i spłucz 2-3 razy czystą wodą. 

 

CYKL WYMIANY FILTRA 

Żywotność filtra: ok. 1 roku przy użyciu 4x dziennie (lub ok. 1460 napełnień). Zalecane jest 

wymienianie filtra raz do roku. 

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS UŻYTKOWANIA 
 

• Napoje inne niż woda (sok, napoje gazowane itp.) nie powinny być wlewane. 

• Nie należy używać wody źródłowej, która nie spełnia kryteriów określonych w ustawach i 

przepisach dotyczących wody z kranu. 

• Nie demontuj, ani nie montuj filtra dowolnie. 

• Nie jedz surowców z filtra. 

• Nie wkładaj filtra do gorącej wody, ani nie ogrzewaj. 

• Nie wkładaj produktu do mikrofalówki. Nie rozmontowuj butelki, ani jej nie modyfikuj. 

• Upuszczenie produktu lub poddanie go w inny sposób wstrząsowi zewnętrznemu może 

spowodować uszkodzenie. 

• W przypadku uszkodzenia produktu lub problemów z jakością należy skontaktować się z 

miejscem zakupu. 

• Zaprzestań picia wody alkalicznej i skontaktuj się z lekarzem jeśli tylko poczujesz jakieś 

niepokojące objawy. Nie korzystaj z iWater przy chorobie nerek 

 

PYTANIA 

• Czy powinienem używać wyłącznie wody oczyszczonej i wody butelkowanej? 

Możesz używać wody spełniającej standardy jakości wody pitnej. 

• Czy mogę użyć gorącej wody? 

Materiał użyty do wyrobu jest przyjazny dla środowiska PCT - Tritan, który można 

bezpiecznie stosować w temperaturach 40 - 105°C. Unikaj jednak czyszczenia urządzenia 

przez zanurzenie w gorącej wodzie, czajnikach elektrycznych itp., Ponieważ może to 

spowodować deformację. 

• Jakiego octu powinno się użyć? 

Każdy ocet sprzedawany do użytku domowego może być używany do czyszczenia. 

• Czym jest pusta przestrzeń pod filtrem? 

Przestrzeń pod filtrem może pomieścić liście herbaty. Możesz zaparzyć herbatę, 

umieszczając w tym miejscu luźną herbatę, lub świeżą miętę. 

• Czy mogę przechowywać wodę alkaliczną z tego produktu w innym pojemniku? 

Tak, możesz przechowywać i / lub pić z innych pojemników. Jednakże, chociaż wartość pH 

nie zmieni się, wartości wodoru i ORP mogą się zmniejszyć. 

• Czy mogę go używać w mikrofalówkach? 

Nie używać w kuchenkach mikrofalowych. 

• Jak długo woda zachowa właściwości alkaliczne? 



Alkaliczność będzie utrzymywana przez 10 godzin. Po tym czasie zalecamy filtrowanie 

wody. 

• Czy mogę przechowywać wodę w butelce I-Water? 

Tak, ale zalecamy jednak wylanie wody przechowywanej dłużej niż jeden dzień ze względu 

na higienę. 

• Jak długo trwa produkcja wody alkalicznej? 

Typowa woda pitna ma wartość pH między 7 a 7,2 pH. Jeśli napełnisz swoją I-Water wodą, 

zacznie ona tworzyć wartość większą niż 8,5 pH po około 1 minucie.Podczas gdy 

początkowy ORP wynosi od + 300 mV do + 500 mV, poziom ORP będzie wynosił -100 mV 

~ -600 mV po około 10 minutach. 

W celu wytworzenia wody wodorowej, woda musi być napełniona do brzegu wlotu, a 

poziom będzie wynosił od 100 ppb do 1500 ppb po około 5 minutach. 

• Czym jest ORP? 

ORP jest utlenianiem - potencjalną wartością redukcji, która jest w zasadzie wskaźnikiem 

ilościowym, jak skutecznie dany zbiornik wodny spowoduje rdzę. 

• Czy muszę czyścić po użyciu? 

Nie jest konieczne czyszczenie produktu przy każdym użyciu, ale zaleca się czyszczenie go 

częściej niż raz w tygodniu. 

 

WSKAZÓWKI 

• Wartość pH I-Water można łatwo sprawdzić papierkiem lakmusowym lub roztworami. 

• Cząsteczki wody I-Water są bardzo małe i dlatego szybko się wchłaniają. Jeśli umieścisz 

granulowaną kawę lub herbatę w niegotowanej wodzie wytworzonej przez I-Water i 

zwykłą wodę, zobaczysz widoczną różnicę w szybkości topnienia. 

 

POZOSTAŁE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 

• Uważaj aby małe dzieci nie połknęły silikonowych części, które można zdemontować. 

• Nie rozdzielaj filtra wg. własnego uznania. 

• Nie używaj gruboziarnistych materiałów ściernych. 

• Nie wkładaj do piekarnika ani nie kładź na płycie kuchenki. 

• Nie zamrażaj butelki z wodą w środku.  

 

 

 

 

 


