
 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. 

Manual de instruções AquaÍon

Jarra filtro de água
alcalina
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Nosso corpo necessita manter o pH equilibrado e ligeiramente alcalino (7,36 pH) e é afetado pelo que 
comemos e bebemos. Atualmente, a maioria das pessoas consome uma dieta ácida, portanto é extrema-
mente importante balancear sua dieta com alimentos e água alcalinos de modo a combater os efeitos de 
um corpo ácido. A Jarra de água alcalina Aquaíon produz água alcalina para ajudar a manter em equilíbrio 
o pH do corpo e promover uma vida saudável.

Mineralização
Seu corpo precisa de minerais essenciais para manter importantes padrões metabólicos. Minerais essen-
ciais que o seu corpo não pode produzir por si próprio devem ser obtidos através da alimentação. A Jarra 
de água alcalina Aquaíon proporciona água mineralizada com muitos dos minerais essenciais como cálcio 
e magnésio, recomendados pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

REDUÇÃO 
DE CLORO

JARRA
ALCALINA

JARRA
COMUM
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ENGARRAFADA

COMUM

X X

X X

$ $ $$$

XXX

X X

300 LITROS 151 LITROS 1 LITRO

MINERAIS

ORP

CUSTO

ECOLOGICAMENTE
CORRETA

ALCALINIDADE

SABOR E ODOR

VIDA ÚTIL 
DO FILTRO

XXX - muito prejudicial  ao meio ambiente 
$ - baixo custo
$$$ - alto custo

O aparelho destina-se ao uso com água que atende à Portaria MS nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011.
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1. O filtro possui um anel de borracha para prevenir que água não filtrada entre na jarra.
2. Parte inferior com anel de borracha anti-aderente, para manter a jarra estável.
3. A tampa permite encher de água com facilidade.
4. A água tem melhor sabor após a filtragem, e continua mantendo os seus minerais. A água filtrada é 
ideal para cozinhar, pode melhorar o sabor do café e do chá.
5. Prolonga a vida dos seus utensílios domésticos evitando calcário.

Antes de usar

PASSO 1
HIGIENIAÇÃO
Lave manualmente a jarra, o reservatório e a tampa com detergente neutro e
água (NÃO utilize lava-louças).
ATENÇÃO: O contato prolongado de água com o indicador do filtro não é
recomendado. Lave, enxágue e seque a tampa imediatamente.

PASSO 2
ENXÁGUE
1. Remova o filtro da embalagem.
2. Mergulhe o cartucho em um recipiente
com água de torneira por aproximadamente 2 minutos e agite para retirar
bolhas de ar.
3. Retire o filtro e o posicione sob água corrente por 2 minutos,
agite e repita.
4. Encha duas vezes o reservatório com água.
5. Descarte esta água ou use em suas plantas.

PASSO 3
MONTAGEM:
1. Insira o filtro no seu encaixe na parte inferior do 

reservatório da sua jarra.
Pressione o filtro para a parte inferior do encaixe até que 

esteja firmemente encaixado.
2. Insira o reservatório na jarra e posicione a tampa no topo 

do reservatório da jarra.

Carbono Ativado:
1. Absorve e purifica a água.
2. Remove o odor de cloro e metais pesados.
3. Absorve poluentes orgânicos e sedimentos, inibe a proliferação de bactérias.

FILTRO

PRINCIPAIS CAMADAS FILTRANTES

Resina de Troca de Íons:
1. Filtragem efetiva de 90% do chumbo, zinco, cobre e poluentes da água de torneira.
2. Remove ferrugem e reduz o calcário, deixando a água mais leve.

Esfera de minerais
1. Alcalescência que elimina substâncias tóxicas e aumenta a imunidade.
2. Potenciais negativos eliminam o excesso de radicais livres.
3. Moléculas pequenas com alta solubilidade, estimulando o metabolismo.
4. Complementa os microminerais e minerais (zinco, iodo, cálcio, entre outros).

1. Posicione o filtro no 
reservatório

2. Insira o reservatório 
na jarra

Características da Jarra de Água Alcalina
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Como usar
COMO ENCHER:
A Jarra de Água Alcalina é equipada com uma tampa de abastecimento 

simples e conveniente.

1.  Posicione a tampa de abastecimento sob a torneira.

2.  Posicione o jato de água na abertura circular, permitindo 

a água entrar no reservatório.

3.  A tampa de abastecimento irá fechar automaticamente 

quando o reservatório estiver cheio.

AJUSTANDO O INDICADOR DO FILTRO:
1.   Mantenha pressionado o botão SET até que o relógio 

pisque 4 vezes.

2.  A contagem começa em 60 e termina em 1.

3.  O 1 indica que é necessário substituir o filtro.

4.  Para reinicializar o indicador, mantenha pressionado o botão SET até que o

relógio pisque 4 vezes e então solte. 

O relógio irá voltar para 60. (O consumo abundante de água pode necessitar

de trocas de filtro mais frequentes).

SUBSTITUINDO O FILTRO

1.  Remova o filtro com o reservatório, uma mão puxa o anel 

do filtro para cima, a outra pressiona do fundo do reservatório.

2.  Recicle o seu filtro: Abra a carcaça de plástico. Leve o 

conteúdo do filtro e depósito para a compostagem.

3.  Recicle a carcaça de plástico na sua lixeira para plásticos. Substitua por 

um novo filtro.

Precauções de Uso
• Mantenha sua Jarra de água alcalina Aquaíon longe da luz do sol direta e de fontes de calor como o fogão.
• Limpe-a toda vez que substituir o filtro.
• Para um melhor desempenho do filtro, substitua-o a cada 300 litros (aproximadamente 60 dias).
• A Jarra de Água Alcalina é designada somente ao uso com água potável e biologicamente segura.
• Mantenha a água filtrada no refrigerador. É recomendado consumir a água filtrada em até 48 horas.

Re�l Filtro Jarra - WP3

Assim que a contagem do indicador chegar a 
1,troque o seu filtro pelo modelo abaixo:

ATENÇÃO

!
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Perguntas e Respostas

P: A água deve ser fervida antes de ser filtrada?
R: Se a sua água de torneira é classificada como potável, não é necessária a fervura e a água filtrada pode ser 
bebida diretamente. No entanto, se o seu sistema de encanamento estiver poluído, é recomendado ferver a água 
filtrada antes de beber.
P: Por que há grãos pretos na água filtrada?
R: Os grãos pretos são o carbono ativado do filtro, usado para reduzir odores e substâncias químicas da água. 
Como o carbono ativado é fácil de se romper durante o transporte, é recomendado descartar os dois primeiros 
abastecimentos de água na primeira vez que utilizar o filtro. Se você beber estes grãos acidentalmente, eles serão 
excretados do corpo e não causarão nenhum dano à sua saúde.
P: O filtro foi testado por alguma autoridade terceirizada?
R: O filtro foi certificado segundo os critérios estabelecidos no regulamento compulsório para Equipamentos para 
Consumo de Água (Portaria nº 344, de 22 de julho de 2014) ao qual utiliza também como referência as análises 
descritas na norma brasileira ABNT NBR 16098:2012 ao qual o produto foi ensaiado, além de seguir com a 
Portaria INMETRO nº 394, de 25 de agosto de 2014.
P: O filtro libera prata?
R: Para restringir que bactéria cresça no carbono ativado, o conteúdo do filtro contém prata. De acordo com 
padrões de água potável de algumas regiões, como em Taiwan, e também no Código de Regulações Federais 
(CFR) nos EUA, o limite de prata em água potável é de 0.05mg/L e 0.1mg/L, respectivamente. O filtro libera 
quantidades muito pequenas de prata durante o processo de filtragem, menos de 0.05mg/L, o que não causa 
danos ao corpo humano.
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Nome de consumidor:

Data de compra:_______/______/________

Número de série:

• 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 tranqüilidade, preserve-o junto ao Documento Fiscal de seu produto em local de fácil acesso.

A garantia não contempla as seguintes situações:

AquaÍon

A Jarra Filtro 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 o 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

onePack Com Import Export Ltda
R. Hermann Koch 236 Gp 01 89107-000 - Pomerode / SC – Brasil

CNPJ: 04.510.468/0002-68
Fabricado na China

SAC: (11) 2869-8888
atendimento@aquaion.com.br


