
Ionizačná kanvica AOK 109 

NÁVOD NA POUŽITIE  

Ionizačná kanvica AOK 109 je praktickým zariadením, ktoré prostredníctvom výmenného filtra premieňa 

bežnú vodu na alkalickú vodu prospešnú pre naše zdravie. Ionizačnú kanvicu 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 AOK 109 obsahuje minerálny filter s aktívnym uhlíkom, 

ktorý zachytáva všetky nečistoty a škodliviny (chlór, ťažké kovy a ďalšie kontaminanty) nachádzajúce sa vo 

vode a zabezpečuje ionizáciu vody.  

PRED PRVÝM POUŽITÍM IONIZAČNEJ KANVICE: 

1. Vyberte filter z obalu.  

2. Ponorte nový filter na 15 minút do studenej vody. 

3. Filter opatrne naskrutkujte zo spodnej časti zásobníka do závitu. 

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 použiteľnosti filtra podľa návodu nižšie. 

VÝMENA FILTRA: 

Filter v ionizačnej kanvici AOK 109 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 displeji 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 (podľa návodu nižšie). 

ĎALŠIE INFORMÁCIE: 

1. Pri používaní by mala byť kanvica uzatvorená vekom.  

2. Náhradný filter odložte v originálnom balení na chladné a suché miesto. 

3. Neumiestňujte 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, 

ktorá sa usádza na dne kanvice. Stačí kanvicu (nie filter!) umyť s jemným mydlom (príp. pri silnejšom 
povlaku s octom, citrónom) a opäť ju môžete používať. 

5. Vyvarujte sa dehydratácii filtra tak, že ho zaplavíte vodou až po okraj každý večer pred spaním. 

6. Nenechávajte filter na priamom slnečnom žiarení alebo v extrémne horúcich podmienkach na dlhý čas. 

7. Keď kanvicu nepoužívate, odložte ju na chladnom suchom mieste. Odnímateľný filter je náhradnou 

súčasťou a musí byť uložený samostatne. Filter najprv vysušte na slnečnom svetle (nie na priamom 
slnečnom žiarení), následne ho skladujte v chladničke. 

 

Poznámka: Nikdy nepoužívajte horúcu vodu. Naplňte džbán nalievaním vody na plochu zásobníka, nie na 

vrch filtra. Voda sa filtruje veľmi pomaly. To je normálne, pretože to je to, čo je na filtri jedinečné: pomaly 

obnovuje minerály vo vode a zvyšuje pH vody. Vodu po dokončení filtrácie začnite piť po 3-5 minútach. 



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.  
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