SALVAGUARDAS IMPORTANTES
LEIA TODAS AS INSTRUÇOES ANTES DE USAR:
PERIGO – Para reduzir o risco de eletrocussão:
Desligue sempre o aparelho imediatamente após a utilização.
Não utilizar enquanto toma banho.
Não coloque ou guarde o aparelho onde possa cair ou ser puxado para dentro de uma
banheira ou banca.
Não o coloque nem deixe cair dentro da água ou outros líquidos.
Não tocar no aparelho se tiver caído dentro de água. Desligue-o imediatamente.

AVISO – Para reduzir o risco de queimaduras, eletrocussão, incêndio ou ferimento.

1. O aparelho nunca deve ser deixado sem supervisão enquanto estiver ligado.
2. É necessária supervisão cuidadosa quando este produto for usado por, ou perto de
crianças ou pessoas inválidas.
3. Utilize este aparelho apenas para a sua finalidade, descrita neste manual. Não utilize os
acessórios para outros fins que não os recomendados pelo fabricante.
4. Nunca utilize o aparelho se ele tiver um cabo ou ficha danificados, se não estiver a
funcionar corretamente, se tiver caído e esteja danificado, ou se tiver caído dentro de água.
Leve o aparelho a um centro de assistência técnica para análise e reparação.
5. Mantenha o cabo elétrico afastado de superfícies aquecidas.
6. Nunca o utilize enquanto estiver a dormir ou sonolento.
7. Nunca o derrube nem insira objeto(s) estranho(s) dentro de qualquer abertura ou
mangueira(s).
8. Não o use ao ar livre, nem onde estejam a ser usados produtos com aerossol (spray) ou
onde esteja a ser administrado oxigénio.
9. Lique o aparelho apenas a uma tomada que esteja corretamente ligada à terra.
Veja as Instruções de ligação à terra .

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
a) Este manual contém instruções para limpeza, manutenção pelo utilizador e operações
adequadas, recomendadas pelo fabricante tais como lubrificação e não lubrificação deste
dispositivo. Todos os serviços de manutenção deste aparelho deverão ser realizados por
um representante de assistência técnica autorizado, o que significa que este produto não
contém peças reparáveis pelo utilizador. Este produto é para uso doméstico tal como
declarado neste manual e outra documentação recebida com este produto.
b) Quando é ativado o disjuntor térmico automático (que desliga o aparelho), por favor,
consulte este manual para as instruções e avisos.
c) Enquanto este aparelho estiver em uso, por favor, consulte este manual para a
manutenção adequada do cabo.
d) O produto foi concebido para ser usado com água, aditivos, condicionadores ou um produto
que depende da condutividade da água para operações normais (produtos tipo elétrodo).
É necessário o uso de bicarbonato de sódio, sal ou outras substâncias para aumentar a
condutividade de água. Por favor, consulte este manual para as instruções específicas
sobre o líquido adequado ou o aditivo e a quantidade exata a ser usada em conjunto com o
produto.
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INSTRUÇÕES DE LIGAÇÃO À TERRA
Este produto deve ter ligação à terra. No caso de um curto circuito elétrico, a ligação
à terra reduz o risco de choque elétrico, fornecendo um fio de escape para a corrente
elétrica. Este aparelho está equipado com um cabo que possui um fio terra e uma
ficha com ligação à terra. Esta ficha deve ser ligada a uma tomada que esteja
devidamente instalada e com ligação à terra.

PERIGO – O uso inadequado da ficha de ligação à terra pode resultar em risco de

choque elétrico.
Se for necessário reparar ou trocar o cabo ou a ficha, não ligue a ficha à tomada.
O fio com isolamento, com uma superfície externa que verde, com ou sem listas
amarelas, é o fio terra. Verifique com um eletricista qualificado ou um técnico se não
tiver compreendido completamente as instruções de ligação à terra, ou em caso de
dúvida, se o produto está corretamente aterrado.

Sobre os produtos com ligação à terra:

Este aparelho vem equipado de fábrica com um cabo e ficha específicos, para
permitir a conexão adequada a um circuito elétrico. Certifique-se de que o produto
está ligado a uma tomada que tenha a mesma configuração que a ficha. Não deve
ser usado nenhum adaptador com este produto. Não modifique a ficha fornecida se não se encaixar na tomada, providencie a instalação de uma tomada adequada
por um eletricista qualificado. Se o produto tiver de ser religado para ser usado num
tipo diferente de circuito elétrico, a religação deverá ser feita por pessoal qualificado.

Cabos de Extensão: Se houver necessidade de usar um cabo de extensão, use apenas
um cabo de extensão que tenha saída para ligação à terra. Substitua ou repare o cabo
se estiver danificado.
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■

Precauções sobre o uso da Água de Beleza e Água
Super Ácida, bem como Água KANGEN

Aviso - Por favor, observe cuidadosamente -

• Por favor, consulte o seu médico antes de utilizar a Água de Beleza ou Água Super Ácida,
se tiver algum dos seguintes problemas.
■ Pele sensível
■ Alergias
• Se sentir qualquer irritação na pele após a utilização da Água de Beleza, consulte o seu
médico antes de prosseguir com a sua utilização.

Por favor,
observe

• Por favor, tome as seguintes precauções antes de beber Água KANGEN:
■ Não tomar medicação com Água Kangen.
■ Não beba Água Kangen se tiver problemas nos rins, tais como insuficiência renal ou
problemas para processar o potássio.
■ Se sentir algum desconforto, por favor, interrompa a sua utilização e consulte o seu médico.
■ Se estiver sob cuidados médicos, consulte o seu médico antes de beber Água Kangen.
■ Não utilize Água Kangen para preparar o leite do bebé ou a sua alimentação.

Atenção

Proibido

Por favor,
observe

• Não beba nenhum dos seguintes tipos de água; podem afetar negativamente a sua saúde.
■ Água Super Ácida
■ Água de Beleza
■ Água do ciclo de limpeza
■ Água contendo líquido de teste do pH
■ Água Super KANGEN durante a produção de Água Super Ácida
■ Água que seja obtida através da mangueira secundária de água
• Quando beber Água KANGEN, ajuste o valor do pH para 9,5 ou mais baixo. Não é recomendado beber
água com pH acima de 10,0. Confira regularmente o pH.
• Por favor, beba a Água KANGEN imediatamente após a sua produção.
• Não utilize a Água KANGEN ou Água de Beleza em aquários pequenos e grandes; a
mudança do pH poderá matar os peixes.
• Devido ao fato de os recipientes de cobre serem sensíveis ao ácido e os recipientes de alumínio
serem alcalino sensíveis, não devem ser utilizados.
• Utilize recipientes feitos de vidro, plástico, cerâmica ou outros materiais não corrosivos
quando armazenar Água Super Ácida. Os recipientes de metal serão corroídos se
estiverem em contato com Água Super Ácida e nunca deverão ser usados.
• Guarde a Água Super Ácida num recipiente firmemente fechado que seja impermeável à
luz. Use o conteúdo guardado no prazo de uma semana.
• As facas de metal ou colheres lavadas com Água Super Ácida ou Água de Beleza devem
ser bem secas. Pode desenvolver-se ferrugem se os utensílios ficarem molhados.
• Guarde a Água KANGEN num recipiente bem fechado e mantenha-a no frigorífico.
Utilize-a no prazo de 3 dias.
• Deixe passar água através da máquina durante 15 minutos quando utilizar um filtro novo
pela primeira vez.
• Deixe a água fluir por mais de 10 segundos antes da primeira utilização do dia.
• Se o aparelho não tiver sido usado durante 2 ou 3 dias, deixe a água fluir por mais 30 segundos.
• Siga a legislação e regulamentos locais quando eliminar os filtros usados.
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< Vista superior>
Mangueira flexível

Tampa do filtro

Tampa do reservatório
do potenciador

< Vista inferior>

Mangueira secundária
de água (cinza)

Saída de Água Super Ácida,
Água Ácida e Água Kangen.

Apoios ajustáveis
(apenas à frente)
Cabo de alimentação

Mangueira de fornecimento de água (branca)
Ligue à torneira misturadora instalada na torneira.
A água da torneira flui para dentro da unidade.
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■ Painel de controle
Observação: O aparelho foi fornecido com uma película de
proteção sobre o painel de controle. Por favor,
remova-a antes de usar.

Película de proteção
do painel

Por favor, remova
esta película antes
de usar o aparelho.

Painel de operação

Écran LCD (

Consulte a página 11)
Exibe o estado da operação atual.

Botão “Ligado”

Usado para ligar e desligar a energia.
Quando estiver ligado, a lâmpada de
alimentação exibe uma luz vermelha.

Botão para selecionar a
água pretendida.

Luz indicadora do tipo de
água selecionada.
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·
Alterar o nível do som
■ O nível do som pode ser alterado selecionando o botão no painel de operação.
Com o aparelho desligado, pressione o
botão KANGEN durante 3 segundos para
obter as opções do nível do som.

1

Pressione
durante
3 segundos

• A luz de Água Kangen fica intermitente.

Enquanto a luz estiver a piscar,
pressione o botão KANGEN
para selecionar o nível do som.
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A luz fica
intermitente.

Pressione enquanto
a luz estiver a
piscar.
Cada pressão no
botão muda o nível
do som para ALTODESLIGADO-BAIXO.

ALTO

.

BAIXO

.

Pressione

DESLIGADO

• Mensagem no écran (No modo de ajuste do nível do som)
3 Voz desligada

No momento de Iniciar
1 Voz baixa

2 Voz alta

* Configuração inicial

3

Quando o ajuste do nível do som estiver finalizado, a energia desliga-se após 15
segundos ou desliga-se imediatamente ao pressionar qualquer botão diferente do
KANGEN tais como (botão POWER, CLEAN WATER, BEAUTY ou STRONG ACIDIC).
• Retorne a unidade para o modo Água KANGEN pressionando o botão de ligado novamente.

Atenção
• O modelo

não tem a função de

Orientação por Voz.
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Produzir Água de Beleza
Atenção

• O modelo

Aviso
não tem a função de

Esta não serve para beber.

Orientação por Voz.

Pressione o botão POWER para ligar o
aparelho.

LIGADO

A luz POWER acende.

Luz

Sinal sonoro + Orientação por voz

Pressione o botão BEAUTY .
A luz BEAUTY acende.

Pressione

Sinal sonoro + Orientação por voz

Luz

Para iniciar a produção de Água de
Beleza, ajuste a alavanca da torneira
misturadora para ION e abra a torneira
para iniciar a produção da água.

Atenção

Torneira
misturadora

Posição da
alavanca ION

Quando o fluxo (pressão) for muito baixo,
aparecerá uma mensagem no écran e a
orientação por voz e o alarme soam.
(Veja página 11)

Écran LCD

A água processada será descarregada.
A Água BEAUTY é obtida pela mangueira
flexível e ouve-se um som de bip quando a
água estiver em produção.

Mangueira
flexível

Orientação por voz+ Sinal sonoro

Água KANGEN

Mangueira
secundária de água Água de Beleza
Aviso

NÃO SERVE PARA BEBER

Aviso
NÃO SERVE PARA BEBER

Como parar a operação
Feche a torneira para parar a produção de água. (Se deseja produzir água
continuamente, siga o passo 3 do procedimento de operação.)
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Como parar a operação
Feche a torneira para parar a produção de água. (Se deseja produzir água
continuamente, siga o passo 3 do procedimento de operação.)

Como medir o valor do pH na Água Super Ácida
Medir com o papel de teste de pH (incluído)

Como utilizar o papel de teste de pH

Mergulhe cuidadosamente o papel de teste pH na amostra de
água (menos de meio segundo).
Em seguida,retire-o imediatamente.

Agite o papel de teste do pH cuidadosamente para remover
o excesso de água.

Verifique a cor da porção do papel molhado com a cor
padrão da tabela.
A comparação da cor e a sua determinação devem ser
feitas num local bem iluminado.

Atenção

Por favor,
observe

O líquido de teste do pH não consegue medir o pH baixo. Para medir o valor do pH de
Água Super Ácida, use o teste de papel do pH.
O teste de papel do pH apenas pode ser usado para verificar o valor do pH da Água
Super Ácida.
Não coloque na boca o papel pH. Se o fizer, lave imediatamente a boca e gargareje com
água.
Mergulhar o papel teste por muito tempo (mais do que 0,5 segundos) fará com que o
pigmento se dissolva dentro da amostra de água, e o resultado do teste poderá ser
impreciso.
A consequência de ter o papel de teste do pH exposto ao ar, durante um longo período
de tempo poderá levar a resultados imprecisos.
A amostra de água deverá ser conservada em temperatura ambiente para impedir que
os pigmentos se dispersem muito rapidamente.
O papel de teste do pH pode apresentar um aspeto diferente, em função das condições de
armazenamento. Isto não afetará de modo algum as suas propriedades ou capacidades.
O papel de teste do pH deve ser mantido em locais frios, secos e escuros.
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Substituir o filtro de água (HG-N)
Atenção

O modelo

não tem a função de

Orientação por Voz.

■ O filtro de água é um acessório padrão que acompanha o equipamento.
(Estão disponíveis os Filtros de água de carvão ativado para substituição. Entre em contato
com seu revendedor local.)
Quando houver necessidade de substituir o filtro, o aparelho emite
um aviso através do sistema de orientação por voz e o LCD do
painel de operação, quando a produção de água estiver suspensa.
(A água selecionada para produção e os avisos
para a substituição do filtro serão exibidos altemadamente.)
• Quando for necessário substituir o filtro de água

1

Orientação por voz + Alarme +

Atenção

Écran LCD

REPLACE
FILTER
Écran LCD

• A mensagem "REPLACE FILTER" não aparece enquanto
a água estiver a fluir.

• Substitua o filtro de água depois de parar a água.

Pressione a tampa do filtro de água, do lado esquerdo
da unidade, e remova a tampa.

Tampa do filtro
de água

① Empurre
Gancho da tampa do
filtro de água

2

Rode o aro do suporte para a direita, aproximadamente
40 graus, para destravar o suporte. Levante e remova o
filtro de água.

Atenção
• Tenha cuidado com a água que verte
do filtro quando o remove.

Filtro de água

Botão do suporte

Suporte
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② Retire

Remover

Precauções de Segurança
■ Para evitar ferimentos e acidentes, por favor observe as seguintes regras.

Aviso

Proibido

• As pessoas que se encontrem nas seguintes
condições, devem obter a aprovação de um médico
ou farmacêutico antes de beber a Água KANGEN,
gerada com este processador de água.
• Tome as seguintes precauções antes de
beber Água KANGEN.
■ Não tome nenhuma medicação com Água KANGEN.
■ Se sentir algum desconforto na sua
condição de saúde, por favor, consulte
o seu médico ou farmacêutico.
■ Se estiver sob cuidados médicos, ou sofra de anomalia
física, por favor, consulte seu médico ou farmacêutico antes
de utilizar a água.

• As crianças ou pessoas

idosas que utilizem este
aparelho,devem ser
acompanhadas.

Por favor,
observe

• Use somente água tratada municipalmente e aprovada para
beber, como água da torneira.
■

A proporção de remoção de cloro e valor pH pode variar de
acordo com a qualidade da água das diferentes localidades.

• Evite a luz solar direta.

Atenção

-Poderá causar
deformações no
aparelho. -

-Poderá danificar
o aparelho. -

• Não derrame água ou óleo sobre a
estrutura.
- Pode provocar fogo ou choque elétrico. -

• Não utilize o aparelho quando a
mangueira secundária de água estiver
numa posição elevada.
- A água não pode fluir
para fora do aparelho
e pode provocar danos.-

• Não coloque o aparelho próximo de
objetos quentes ou na presença de
gás corrosivo.
-Poderá causar dano
ou causar a
deformação do
aparelho. -

• Não use a água processada em
aquários ou dar para animais.

Por favor,
observe
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• Não utilize dissolventes, benzeno,
removedores ou detergentes à base de
cloro para a limpeza.

- A mudança do pH poderá
matar os peixes ou as
pequenas criaturas
vivas. -

Atenção
• Não coloque nenhum objeto sobre o
aparelho.
- Poderá causar danos
ou queda.-

• Se deseja mover o aparelho, remova
primeiro o reservatório do potenciador
eletrolítico.
- O vazamento do potenciador eletrolítico
poderá causar problemas.-

Por favor,
observe

• Não use água salgada ou água
excessivamente dura.
- O aparelho pode ficar danificado, ou a sua
vida útil poderá ser mais curta.-

• Não deixe fluir água quente
(40 °C ou mais) para o interior do
aparelho.
- Pode causar danos ou mau funcionamento. -

• Nunca utilizar o aparelho com o cabo de
alimentação de energia danificado.
- Pode causar fogo, choque elétrico ou mau
funcionamento. -

• Não adultere ou tente reparar o aparelho.

• Quando utilizar o aparelho numa área
com temperaturas baixas, evite fluir água
excessivamente fria para o aparelho
(Quando não utilizar o aparelho durante
um longo período de tempo, remova o
filtro de água e mantenha-o separado.
Neste situação, não pressione o
interruptor de reiniciar).
- O não cumprimento deste procedimento pode
resultar em danos ou mau funcionamento.-

- Pode provocar incêndio, choque elétrico ou
acidentes.-
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Feche a torneira e depois substitua o filtro de água que foi removido na etapa 2. Abra a
torneira e permita que a água flua por vários minutos.

Instale

Suporte
Filtro de água

Tampa do filtro de água
Vedante circular pequeno
Vedante circular grande

Certifique-se de colocar no lugar o
vedante circular.

Recoloque a tampa do filtro e ligue a ficha elétrica.
O processo de limpeza agora está completo.
Depois de completar o processo de limpeza, poderão fluir depósitos durante a utilização. Não use a
água se encontrar depósitos no seu conteúdo.
Depois de usar o CPU-N, lave o cartucho com água da torneira, seque-o totalmente com um pano
macio e guarde-o num local seco.
Se o vedante circular ou a tampa estiverem danificados, substitua-os imediatamente.
O CPU-N é um item consumível. Por favor, adquira um novo regularmente.
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Opcionais

② Mangueira flexível

32 polegadas /800 mm
de comprimento

① Adaptador fixo

③ Filtro de água para

com parafusos

a substituição, tipo
de carvão ativado
HG-N

④ Mangueira de fornecimento de

água.

⑤ Mangueira secundária de

água

(1 - 5 m)

⑥ Potenciador de eletrólise

グ
リ
セ
ロ
リ
ン
酸
カ
ル
シ
ウ
ム（
粒

状

）

(1 – 5 m)

グリ
カル セロ
シウ リン
ム（ 酸
粒状
）

）

粒状

ム（
シウ
カル
ン酸
ロリ
セ
グリ

⑧ Pré-filtro

⑦ Ácido de cálcio glicerofosfórico
(12 peças 0,1 onça / 3 g cada)

⑨ Filtro DPS de substituição

ST

TE

pH Chart

PE
PA

TB

1.
4

6

R

0
8.
2

.0
3 .6
〜 9
.4
1 . 0 〜 .0
8 2
H
P 1. 8

1.

8.
8.

⑪ Tubo de ensaio
para testar

pH dos produtos líquidos

⑭ E-Cleaner N

9.0

10.0

ALKALINITY

⑫ Tabela de
comparação de
cor do pH

Unidade de pó de Limpeza (CPU-N)
Pó de limpeza (24 pçs.)
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8.0

.8

teste do pH

7.0
NEUTRAL

8

⑩ Líquido de

6.0

6
8.

5.0

ACIDITY

2
2.

4

4.0

⑬ Livro de papel de teste do pH

⑮ Pó de limpeza (24 pçs.)

Padrões de especificação
Nome do item
Especificações do
fornecimento de água e
ligações

Desviador de UMA via

Fornecimento da energia
Corrente nominal

(EUA) AC 120 V 60 Hz 3,2 A
(Europa e partes da Ásia) AC220-240V 50Hz/60Hz 1,6A

Consumo de energia

Unidade
principal

Máximo 230 W aprox.
(Se a produção for realizada com
nível de pH KANGEN alto)

Máximo 200 W aprox.
Máximo 120 W aprox.
(Se a produção for realizada com (Se a produção for realizada com
nível de pH KANGEN alto)
nível de pH KANGEN alto)

dimensões

13,3(A) x 10,4(L) x 6,7(P) polegadas 133B(A) x 264(L) x 171(P) mm

peso

13,9 libras / 6,3 kg

Sistema de ionização
Água KANGEN

Sistema de ionização contínua (Sensor interno de taxa de fluxo)
0,7 a 1,1 galão / min.
2,5 a 4,0 l/min.

0,5 a 0,8 gal. / min.
2,0 a 3,0 l/min.

Pressão aproximada da
água
Água Super Ácida

Eletrólise

Pressão aproximada da
água
Configuração da
capacidade de
eletrólise

14.5 psi / 100 kPa
0,2 - 0,3 gal. / min.
0,6 a 1,2 l/min.

0,1 a 0,25 gal. / min.
0,5 a 1,0 l/min.

15 psi / 100 kPa

7 níveis

12 psi / 80 kPa

Água KANGEN a 3 níveis
Água Neutra
Água de Beleza
Água Super Ácida
Água Super KANGEN

Filtro de água

Sistema automático de limpeza

Materiais do elétrodo e
célula de lonização

Titânio revestido de platina

Material do filtro

Carvão ativado granular antibacteriano, sulfato de cálcio

Substância removível

Cloro, paladar e odor até 1500 galões (5670 l).

Substância não
removível

Iões de metal/sal dissolvido na água de torneira original

Intervalo de
substituição

Varia em conformidade com a região e qualidade da água

Pressão da água aplicável

7 - 60 psi no PDS I 50 kPa~450 kPa (Aprox. 0,5 kgf/cm2~4,5 kgf/cm2)

Temperatura máxima da água

41 a 95°F /15 a 35℃

Dispositivo de proteção
Dispositivo de deteção
●
●

0,1 a 0,2 gal. / min.
0,3 a 0,7 l/min.
9 psi / 60 kPa

(Aprox. pH8.5 / pH9.0 / pH9.5)
(pH 7,0 Aprox.)
(pH 6,0 Aprox.)
(pH 2,5 Aprox.)
(pH 11,0 Aprox.)

Sistema de limpeza da
célula de ionização

Potenciador de eletrólise
(para produção de Água
Super Ácida).
Potenciador de eletrólise
(cloreto de sódio)
Indicação para
reabastecimento

0,4 a 0,7 gal. / min.
1,7 a 2,5 l/min.

Tipo de aditivo para dissolução forçada
Orientação por voz, som do Alarme, mensagem no écran LCD
(
não tem orientação por voz)
AC120 V 60 Hz

Fusível atual 6 A

AC220 -240 V 50Hz/60Hz

Fusível atual 3 A

Deteção do aumento da temperatura e de água quente

As especificações e o design estão sujeitos a alterações para melhorias no produto sem aviso prévio.
A capacidade de processamento eletrolítico e a vida útil do filtro dependem muito da qualidade da água ou como a máquina foi usada.
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LEMBRETE
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