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929 Ionizador de água
alcalina

 que água,
Muito mais

vida!
é uma das melhores escolhas que você 
pode fazer para manter-se mais SAUDÁVEL. 

Beber ÁGUA ALCALINA

Beba ao menos 2 litros de 
ÁGUA PURIFICADA e ALCALINA todos os dias. 

AquaÍon
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Aos nossos Clientes
Obrigado por adquirir nosso 929 Ionizador de Água Alcalina Aquaíon.

Este produto é destinado apenas ao uso doméstico. Leia todos os avisos de segurança e este manual atenciosamente 

antes de utilizar o aparelho para assegurar o uso adequado do produto (mantenha este manual em fácil acesso para 

futura referência).

• Mantenha este manual e seu cartão de garantia em um local seguro, para que seja de fácil acesso caso necessário.

• Use este manual como referência quando houver dúvidas durante o uso.

Características do Produto
1. Painel de controle touch, fácil de ser utilizado.

2. Display colorido LCD de 3.8” que exibe pH e ORP, taxa de fluxo, temperatura e vida útil dos filtros, te ajudando a 

selecionar a água adequada.

3. Sistema de controle de eletrólise micro computadorizado faz o TDS da água de 50 a 1.200 ppm.

4. Oito placas de titânio revestidas de platina, as quais prolongam a vida útil do ionizador. O sistema possui função 

autolimpante, prevenindo o acúmulo de impurezas.

5. Os níveis de pH variam de 2,5 a 11,2 e os níveis ORP de 500mV a -800mV.

6. Há um compartimento de minerais no topo do sistema para adicionar minerais conforme necessário.

7. Utiliza fonte de energia de alta potência, segura e confiável.

8. Possui filtros duplos integrados de 4 estágios (algodão PP, KDF, carbono ativo, fibra de carbono).

9. Utilizando a válvula eletromagnética de tecnologia de indução, quando a vida útil do filtro acaba, a água é utomaticamente 

cortada.

Índice
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Precauções de Uso e Conservação
Opere o seu 929 ionizador de água alcalina Aquaíon seguindo as precauções abaixo para evitar danos ao seu aparelho e à 

sua saúde.

Certifique-se de estar familiarizado com todas as precauções de segurança e avisos.

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR O SEU IONIZADOR.

RISCO DE INCÊNDIO E CHOQUE ELÉTRICO

• Não utilize o equipamento se o cabo de energia estiver danificado ou em uma tomada solta.

• Não puxe o cabo de energia. Jamais toque no cabo de energia ou na tomada com as mãos molhadas.

• Não utilize protetores de sobretensão com esta unidade. Utilize o aparelho com sua própria fonte de energia.

• Não force o cabo a dobrar, não comprima, danifique ou esmague o cabo de energia com objetos pesados.

• Desconecte o cabo de energia durante a manutenção geral, reparo, inspeção e quando for substituir peças..

• Para reduzir o risco de choque elétrico, não remova a capa, nem as peças internas.

• Procure a assistência. Remover a capa resultará em perda da garantia.

• Não esguiche água no aparelho.

• Para limpeza da parte externa, utilize apenas um pano macio seco. 

• Não posicione o aparelho próximo a fontes de calor.

• Não utilize água sem tratamento de acordo com padrões do serviço de água.

• Não utilize em áreas de alta umidade e/ou alta temperatura.

• Não posicione o aparelho em uma superfície desigual. Não deixe-o cair e não aplique força excessiva no aparelho.

• Posicione o ionizador próximo a uma pia e permita que a água possa ser escoada pela pia.

• Posicione a mangueira de saída de água ácida na mesma altura do ionizador. Certifique-se de que o final da mangueira 

está posicionado a menos de 20 cm da parte inferior do aparelho.

• Ao mover o aparelho, certifique-se de não arrastar pelo cabo de energia, isso pode causar um choque elétrico.

• Mantenha o cabo de energia livre de poeira.

• Não coloque NENHUM objeto no topo do aparelho.

• Remova o aparelho de sua embalagem cuidadosamente.

• Guarde a embalagem original para futuro armazenamento e transporte.

• Caso vaze água do aparelho (que não seja pelas mangueiras), ou se houver indícios de acúmulo de água, feche o registro 

de água, desconecte o cabo de energia e procure o suporte.

• Em caso de ruídos estranhos, odor de queimado e/ou fumaça, desconecte o cabo de energia imediatamente e procure o 

suporte.

• Substitua os filtros a cada 6 meses para otimizar a performance de purificação desta unidade mesmo que a luz indicadora 

de substituição não acender.

• Caso o aparelho não seja utilizado por um longo período de tempo, feche o registro de água e desconecte o cabo de 

energia.

• Não pressione ou arranhe o painel touch ou o LCD com objetos pontiagudos.

• Se o aparelho não for utilizado por alguns dias, deixe a água escoar por 1 ou 2 minutos antes de beber.

• Não utilize água alcalina ou ácida em aquários. A mudança repentina de pH pode ser danosa ou fatal para algumas 

espécies marinhas.

• É benéfico para a manutenção do equipamento circular um nível alto de acidez por um período de 5 minutos, duas vezes 

O aparelho destina-se ao uso com água que atende à Portaria MS nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011.

Obs.: a variação de pH e ORP, vida útil dos filtros e taxa de fluxo irão depender das condições de 
fornecimento local de água.

CUIDADO:

!
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Parâmetros Técnicos e Especificações
Fonte de energia

Potência de eletrólise

Potência de espera

Faixa de TDS de água de trabalho

Material das placas

Dimensões das placas

Números de placas

Tempo de funcionamento

Variação de pH

Temperatura da água de entrada

Dimensões

127-220V, 60 Hz

80-210 W

1,5W

50 ~ 1200

Titânio com revestimento de platina

150mm X 90mm

8

30 mins

Vazão nominal de água 60 - 240L/h

2,5 - 11,2

+500~-800MV

Entre 5ºC e 58ºC

10KG

380mm X 280m X 175mm (A x L x P)

100 - 300 kPaPressão da água

Eficiência de Redução de Cloro Livre ≥ 82%

Eficiência Bacteriológica Aprovado

Controle do nível microbiológico 
para equipamentos de ponto de uso

Extraíveis

Aprovado

Aprovado

Vida útil do elemento filtrante 9.000 L (dependendo da qualidade da água)

Grau de proteção IPX0 ambiente interno

Peso

Variação de ORP

Parâmetros Técnicos e Especificações



Como Instalar
Ferramentas que irá precisar:

Suporte

Adaptador

Junta de Borracha

Bico

Mangueira

Cabo de energia

Tesoura Chave ajustável Fita Veda Rosca

por semana.

     Isto irá ajudar a manter a câmara limpa. É normal que condensação esteja presente na unidade durante períodos úmidos 

do ano.

    Se a condensação persistir independente das condições de clima, desconecte o cabo de energia e procure o suporte. 

     Remova os elementos filtrantes e os posicione de cabeça para baixo antes de armazenar para remover excessos de água.

• Quando não estiver em uso, armazene seu ionizador em sua embalagem original em local fresco e seco.

• Não armazene a unidade próximo a produtos químicos, alimentos, metais ou medicações.

• Caso haja água na alimentação de energia, desconecte o cabo de energia e seque completamente o cabo de energia.

• Não reconecte ou emende um cabo de energia defeituoso, isso pode resultar em choque elétrico ou ocasionar risco de 

incêndio. Caso necessário, entre em contato com o suporte.

• Não conecte e desconecte o cabo de energia repetidamente.

• Se o cabo de alimentação está danificado, ele deve ser substituído por um cabo especial ou um conjunto fornecido pelo 

fabricante ou pelo assistência autorizada.

 Estas precauções de segurança e avisos são disponibilizadas para benefício da sua saúde e de sua casa. Não nos 

responsabilizamos por qualquer dano ou ferimento causado pela não aderência a estas precauções e avisos. 

Filtro de Carbono Ativo

Filtro de Fibra de Carbono

Entrada 
de Força

Entrada 
de Água

Saída 
de Água

IN
OUT

Sistema PréFiltroÁgua da 
torneira

Adapatador

Pegue a mangueira que acompanha o seu ionizador e corte no tamanho suficiente para fazer a ligação 

entre o ionizador e o Kit Pré-Filtro. Insira esta parte da mangueira no conector IN que se encontra na parte 

debaixo do seu ionizador, e a outra ponta deve ser inserida no conector correspondente ao filtro 3 do Kit 

Pré-Filtro. Conexões rápidas são disponibilizadas para sua conveniência. Apenas empurre o tubo no 

conector e ele irá selar automaticamente.

Utilize a parte restante da 
mangueira cortada para inserir uma 
das extremidades no conector 
correspondente ao filtro 1 do Kit 
Pré-Filtro e a outra extremidade 
deve ser inserida na entrada 
superior do adaptador.

Pegue a mangueira que acompanha o Kit Pré-Filtro 

e insira uma das extremidades no conector OUT do 

seu ionizador conectando com a entrada inferior do 

adaptador. Antes de inserir a outra ponta da 

mangueira no adaptador, insira o fixador rosqueado 

na mangueira e rosqueie no adaptador, como 

mostrado na figura a seguir. Se necessário a 

mangueira pode ser cortada de forma que se 

adapte ao local de instalação.

2
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 Liga/Desliga Limpeza Alcalina 1

Alcalina 2

Alcalina 3

Água 
Purificada

Ácida 2

Ácida 1

Tipo A
Remova a saída da torneira 
e fixe o adaptador. Sehouver 
vazamentos, gire levemente 
como mostrado na figura até 
que o vazamento pare. 
Certifique-se de que o anel 
de vedação foi inserido 
anteriormente.

O kit de pré filtragem garante a 
melhoria da água do seu 
ionizador tornando-a muito 
mais saudável para o consumo 
do dia a dia, pois reduz cloro, 
impurezas, bactérias.

Tipo B
Procedimento de instalação com a junta de borracha (como mostrado na 
esquerda):
1) Insira o anel de borracha na torneira;
2) Use o kit de junta de borracha e fixe na torneira. Utilize a braçadeira para 
uma melhor fixação;
3) Aperte com a chave;
4) Fixe o adaptador.

Como conectar o adaptador em dois tipos comuns de torneira

Como operar:

Visão Geral do Painel de Controle

Remova a saída 
da torneira Adaptador

IN
OUT

Sistema de Pré-Filtragem

Tipos de filtros

1 2 3

ÁGUA DA 
TORNEIRA

ÁGUA PARA
O IONIZADOR

FILTRO DE POLIPROPILENO
Pode remover particulas e sólidos da água tais como: areia, barro, 
poeira, outros sedimentos e tonando-a mais cristalina e leve.1
FILTRO DE CARBONO ATIVADO
Pode filtrar sedimentos de até 5 micros e cloro. Remove odores, metais 
pesados e componentes orgânicos voláteis da água. Absorve vapores.2
FILTRO DE FIBRA DE CARBONO
Com alta eficiência e longa vida de absorção, sua camada externa 
bloqueia partículas de poluição e a camada interna previne a poluição 
por pó de carbono e micro poluentes.3
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Vida útil do 
primeiro filtro

Taxa de fluxo de água
Temperatura da água

Relógio

Valor ORP

Nível de pH

Vida útil do 
segundo 

filtro Valor de pH

Quando a torneira estiver aberta, a água entrará no ionizador. A luz indicadora irá acender e três “bips” serão ouvidos. O 
display irá acender e você poderá selecionar entre os níveis 1, 2 e 3 de água alcalina. Quando a luz do display estiver 
violeta, indica pH acima de 10,5, enquanto azul indica o pH entre 8 e 10.

Quando o botão Purified Water (água purificada) é pressionado, a água entrará no ionizador e três “bips” serão ouvidos. 
Não haverá ionização da água (luz do display se torna verde) e a luz se apagará aproximadamente 1 minuto após o 
fornecimento de água ser interrompido. O ionizador mudará automaticamente para o modo alcalino.

Quando o botão Acid Water (água ácida) for pressionado, a água entrará no ionizador e um bip contínuo será ouvido (luz 
do display se torna vermelha). A luz de acidez irá se acender e você poderá selecionar um nível diferente de pH ácido. A 
luz se apagará aproximadamente 1 minuto após o fornecimento de água ser interrompido e o ionizador mudará 
automaticamente para modo alcalino (um bip será ouvido quando o ionizador estiver em modo ácido para lembrá-lo de 
não beber esta água).

Mostra em tempo real qual nível de pH está sendo disponibilizado

Mostra em tempo real a leitura ORP

Mostra em tempo real a temperatura da água

Mostra em tempo real a taxa de fluxo da água

Mostra em tempo real que a água está passando pelas placas

Mostra em tempo real a vida útil restante dos dois filtros

Explicação da Tela:

Diferentes Níveis de pH
• Ácida 2: Água Ácida Forte (2,5 – 4,0 pH) - Adicione solução salina à unidade para produzir água de acidez mais forte. 

NÃO RECOMENDAMOS INGERIR ESTA ÁGUA!

• Ácida 1: Água Ácida Média (4,5 – 6,5 pH) – indicado para limpeza da pele – uso externo. NÃO RECOMENDAMOS 

INGERIR ESTA ÁGUA!

• Água Purificada: (7,0 pH) - produz água para ser ingerida com medicação e para ser dada à crianças.

• Alcalina 1: (8,0 – 9,0 pH) - produz cerca de -380 a -500 ORP

• Alcalina 2: (9,0 – 10,5 pH) - produz cerca de -550 a -700 ORP

• Alcalina 3: Água de Alcalinidade Forte (10,2 – 11,2 pH) - produz cerca de -700 a -850 ORP

NÃO RECOMENDAMOS INGERIR ESTA ÁGUA!

 Todas as faixas são baseadas na qualidade da fonte de água, independente do sistema de pré-filtragem e da força 

da taxa de fluxo ao abrir a torneira.

 Além destas seleções existe a Cleaning (Limpeza). Em adição a função autolimpante, esta função permite você 

limpar o aparelho manualmente, em casos de notar que os valores de pH ou ORP não correspondem aos valores anteriores, 

para prevenir contaminação cruzada ou ao alterar os níveis de água. Se o usuário não selecionar este nível, a unidade irá 

iniciar a limpeza automaticamente quando 60L de água forem utilizados e novamente quando 90L de água forem utilizados.

Ajustando a vida útil do filtro
Ao receber o aparelho, verifique que está com os dois filtros em seu interior. Entretanto, é importante configurar a vida útil 

dos filtros baseado na sua fonte de água.

 1) Pressione e segure o botão Purified Water por 5 segundos e solte, o primeiro dos dois filtros irá aparecer.

 2) Para aumentar a vida útil do filtro, pressione o botão Alkaline Water e para diminuir pressione o botão Acid Water 

até atingir o nível desejado. Com o uso do Kit Pré-Filtro, selecione a vida útil do filtro em 12.000L, caso não utilize-o, 

selecione 9.000 L. Uma vez selecionado o valor desejado, pressione o botão Alkaline Water novamente e repita o processo 

para configurar a vida útil do segundo filtro.

 3) Pressione o botão Purified Water novamente e um símbolo de cadeado irá piscar. Pressione o botão Purified 

Water mais uma vez para salvar os ajustes de vida útil dos filtros.

Ajustando a autolimpeza
O ionizador está ajustado para autolimpar a cada 60L e novamente em 90L, porém, dependendo da sua fonte de 
água você pode alterar estes valores seguindo os passos abaixo:
 1) Pressione e segure o botão Acid Water por 5 segundos e solte

 2) Pressione os botões Alkaline Water (+) ou Purified Water (-) para selecionar o novo valor.

3) Uma vez selecionado o novo valor, pressione o botão Acid Water mais uma vez para gravar esta configuração.

Ajuste de funções
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Ajustando o TDS (Total de Sólidos Dissolvidos)
Você pode configurar os ajustes do TDS dependendo dos níveis de água “mole” ou “dura” da sua fonte de água.

 1) Pressione e segure o botão Alkaline Water por 5 segundos e solte.

 2) Pressione os botões Purified Water (+) ou Acid Water (-) para aumentar ou diminuir o nível.

 3) Uma vez selecionado o nível, pressione o botão Alkaline Water mais uma vez para gravar esta configuração.

 Se necessário, contate o suporte para esclarecimento de quaisquer dúvidas.

Ajustando a hora
 1) Pressione e segure o botão Alkaline Water por 5 segundos e solte.

 2) O número TDS irá aparecer. Quando isso ocorrer, pressione e solte o botão Alkaline Water mais uma vez e o 

símbolo de hora irá aparecer junto com o ícone de relógio.

 3) Pressione os botões Purified Water (+) ou Acid Water (-) para aumentar ou diminuir as horas.

 4) Quando você selecionar a hora desejada, pressione o botão Alkaline Water uma vez e os minutos irão aparecer.

 5) Pressione os botões Purified Water (+) ou Acid Water (-) para aumentar ou diminuir os minutos.

 6) Ao finalizar o ajuste de hora e minutos. Pressione e solte o botão Alkaline Water mais uma vez para salvar.

Alarmes
Este aparelho possui um sistema lógico que identifica danos potenciais à ele. Se o ionizador detectar uma possível ameaça, a 

tela se tornará vermelha, o painel touch irá travar e o aparelho emitirá um bip alto. Este som irá continuar até que você 

desligue a água e desconecte o aparelho da energia. Possíveis eventos que ocasionam o aparelho a funcionar desta forma 

incluem:

 1) Circular água quente dentro do aparelho;

 2) Circular água na mesma configuração por mais de 3 minutos (o aparelho entende que você esqueceu de desligar 

a água). Se estiver enchendo uma jarra, desligue e ligue a água ou mude a configuração da água pressionando o botão 

Alkaline Water (água alcalina) e pressionando este botão novamente para voltar para o mesmo nível de alcalinidade.

 Se persistir o alarme, apenas desconecte o aparelho da fonte de energia,aguarde 10 segundos e reconecte-o.

Para trocar o Refil Filtro Ionizador 929 – Carvão Ativado e do Refil Filtro Ionizador 929 – Filtro de Carbono, siga os passos 

abaixo:

- Pegue os novos elementos filtrantes e encaixe-os no 

aparelho ionizador 929. 

- Com o auxílio da ferramenta gire no sentido horário 

o elemento filtrante até que fixe adequadamente na 

base do aparelho.

- Recoloque a tampa lateral na parte traseira. 

- Ligue novamente o aparelho e utilize-o normalmente.

Substituição dos elementos filtrantes

- Desligue o aparelho ionizador 929.

- Retire a tampa traseira na lateral esquerda do 

aparelho para ter acesso aos elementos filtrantes. 

- Retire o elemento filtrante – utilize a ferramenta 

para facilitar a remoção. Encaixe na parte superior 

do elemento filtrante e gire no sentido 

anti-horário até que o elemento filtrante esteja 

solto da base do aparelho. 

- Retire o elemento filtrante e repita a operação 

com o segundo Refil. 

1

2

elementro
filtrante

usado

elementro
filtrante

novo

ferramenta
de remoção
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• Desgaste no acabamento, partes e/ou peças danificadas por uso intenso ou exposição a condições adversas 

e não-previstas (intempérie, umidade, maresia, frio e calor intensos); 

• Mau uso, esforços indevidos, limpeza, manutenção e/ou uso diferente do proposto; 

• Problemas causados por montagem em desacordo com o manual de instruções, ou relacionados a 

adaptações ou alterações realizadas no produto; 

• Danos causados por serviços de limpeza ou conserto contratados pelo consumidor; 

• Danos causados por acidentes, quedas, sinistros; 

A Aquaíon reserva-se o direito de atender a todas as reposições no prazo máximo de 30 dias, conforme 

previsto no Código de Defesa do Consumidor. Este termo de garantia está baseado no Código de Defesa do 

Consumidor Lei nº 8.078 de 11 de Setembro de 1990. Para sua tranquilidade, preserve-o junto ao 

Documento Fiscal de seu produto em local de fácil acesso.

A garantia não contempla as seguintes situações:

AquaÍon

O 929 Ionizador de Água Alcalina Aquaíon tem garantia de 1 ano, contados a partir da data de emissão da 

Nota Fiscal ao consumidor.

A garantia é válida para defeitos de fabricação detectados após o recebimento dos produtos.

A Aquaíon reserva-se no direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas, ou introduzir 

melhoramentos em seus produtos a qualquer momento, sem incidir na obrigação de efetuar o mesmo nos 

produtos em estoque ou já vendidos.

Dependendo da gravidade e extensão do problema, a Aquaíon poderá optar pelo conserto da peça ou pela 

substituição do produto com defeito por um novo produto. Em caso de dúvida entre em contato com nossa 

equipe de atendimento.

Termo de garantia

Nome de consumidor:

Data de compra:_______/______/________

Número de série:


