
 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

729 Ionizador de água
alcalina

AquaÍon
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O ionizador de água Aquaíon 729 destina-se a melhoria de água para consumo humano e permite a escolha 

de diferentes níveis de pH entre 3,5 e 10,5.

1. 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.

2. Painel de controle touch, fácil de ser utilizado.

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

4. A eletrólise com o sistema de controle automático de microcomputador funciona perfeitamente na água 

TDS de 50 a 1000 ppm.

5. Contém um sistema de filtragem de água integrado, mostrando a vida útil do filtro interno em tempo real, 

certificando de que a qualidade da água é segura para consumo.

6. Possui função autolimpante, prevenindo o acúmulo de impurezas.

7. Bico de aço inoxidável, livre para utilização em qualquer direção.

8. Cinco placas de titânio com revestimento de platina, aplicadas com camada iônica de tecnologia japonesa, 

fornecendo eletrólise de alta eficiência e vida útil longa.

9. Sistema de proteção contra superaquecimento integrado, prevenindo que água em alta temperatura entre 

no sistema, garantindo o funcionamento seguro da máquina. 

Precauções de Uso

Opere o seu 729 ionizador de água alcalina Aquaíon seguindo as precauções abaixo para evitar danos ao seu 

aparelho e à sua saúde:

• Para o melhor desempenho e durabilidade do aparelho, é recomendado apenas o uso de água tratada.

• Substitua os filtros de água no tempo correto para garantir a qualidade de sua água.

• Certifique-se de que a temperatura de entrada da água é inferior a 45 oC e mantenha o equipamento longe 

de temperaturas elevadas e de luz do sol direta.

• Não molhe o equipamento diretamente com água e não utilize álcool ou outros solventes voláteis para 
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Aos nossos Clientes

Obrigado por adquirir nosso 729 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.

limpar sua superfície. Utilize um pano macio umedecido com água e sabão para limpar a superfície suavemente.

• Não utilize recipientes de alumínio ou cobre para armazenar a água alcalina ou ácida, pois a água pode ser 

contaminada por esses tipos de recipientes.

• Não desmonte o equipamento ou seus componentes. Não bloqueie, dobre ou quebre o tubo de saída. O tubo 

de água ácida não deve ter mais de 60 cm de comprimento. Quando o equipamento estiver funcionando, não 

mantenha o tubo de saída de água ácida em um lugar alto. 

Toda manhã, antes de coletar água alcalina do ionizador, permita que a água escoe por 10-30 segundos para 

permitir o fluxo de água no equipamento e nos filtros. No final do dia, é recomendado deixar a água escoar por 

10-15 segundos no nível Purified Water (água purificada) e em Acidic Water (água ácida) para evitar formação 

de resíduos.

• As águas ácida e alcalina ionizadas devem ser utilizadas o quanto antes, dentro de 24 horas.

• Para ingestão de remédios, utilize somente água purificada. Não utilize água alcalina para não interferir no 

tratamento.

• Não beba água ácida!

• Desconecte o plug da fonte de energia quando não utilizar o equipamento por um longo período.
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aparelho e à sua saúde:
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Parâmetros Técnicos e Especificações Como instalar
Peças e acessórios:

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

local de água.

Suporte Junta de borracha Mangueira de água

Adaptador Cabo de alimentaçãoBico
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Parâmetros Técnicos e Especificações
Fonte de energia

Potência de trabalho

Potência em espera

TDS da água de entrada

Taxa de fluxo

Taxa de fluxo ideal

Tempo de funcionamento

Vida útil dos filtros

Material das placas

Dimensão das placas

Número de placas

Variação de pH

Variação de ORP

Temperatura da água de entrada

Peso da máquina

Dimensões da máquina

Vazão nominal de água

127-220V, 60 Hz

90 W

1 W

50-1000 mg/L

0,8-3,5 L/Min

2-3 L/Min

30 mins

6000 L (dependendo da qualidade da água)

Titânio com cobertura de platina

79mm X 43mm
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3,5-10,5

+600~-500 mV

Entre 5ºC e 45ºC 

1,5 KG

258mm X 170mm X 110mm

120-180 L/h

Eficiência de Redução de Cloro Livre ≥ 82%

Eficiência Bacteriológica Aprovado

Controle do nível microbiológico 
para equipamentos de ponto de uso

Extraíveis

Aprovado

Aprovado

100 - 300 kPa

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

Grau de proteção IPX0 ambiente interno

Pressão da água

limpar sua superfície. Utilize um pano macio umedecido com água e sabão para limpar a superfície suavemente.

• Não utilize recipientes de alumínio ou cobre para armazenar a água alcalina ou ácida, pois a água pode ser 

contaminada por esses tipos de recipientes.

• Não desmonte o equipamento ou seus componentes. Não bloqueie, dobre ou quebre o tubo de saída. O tubo 

de água ácida não deve ter mais de 60 cm de comprimento. Quando o equipamento estiver funcionando, não 

mantenha o tubo de saída de água ácida em um lugar alto. 
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10-15 segundos no nível Purified Water (água purificada) e em Acidic Water (água ácida) para evitar formação 
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• As águas ácida e alcalina ionizadas devem ser utilizadas o quanto antes, dentro de 24 horas.

• Para ingestão de remédios, utilize somente água purificada. Não utilize água alcalina para não interferir no 

tratamento.

• Não beba água ácida!

• Desconecte o plug da fonte de energia quando não utilizar o equipamento por um longo período.



Ferramentas que irá precisar:

Instalando o seu ionizador

Tesoura Chave ajustável Fita veda-rosca
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Filtro de 
carbono ativado

inlet outlet

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 inlet 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 outlet 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 abaixo. Se 

necessário a mangueira pode ser cortada de forma que se adapte 

ao local de instalação.

2

1 3

Entrada 
de Energia

outlet
inlet

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

Como conectar o adaptador em dois tipos 
comuns de torneira

Remova a 
saída da 
torneira Adaptador

inlet
outlet



Como operar:

 Quando a torneira estiver aberta, a água entrará no ionizador. A tela irá se acender e o nível padrão de pH estará 
em Alkalinity 2 (água alcalina nível 2) e, ao mesmo tempo, uma voz dizendo Alkaline Water Level 2 (nível de água 
alcalina 2) será ouvida. Você pode pressionar o botão Alkaline Water (água alcalina) para selecionar os diferentes 
níveis de pH alcalino 1, 2, 3 e 4. Você irá ouvir Alkaline Water Level 1 (água alcalina nível 1), Alkaline Water Level 
3 (água alcalina nível 3) e Super Alkaline Water (água super alcalina) para os níveis 1, 3 e 4, respectivamente. 

Visão Geral do Painel de Controle

Botão água alcalina

Botão água purificada

Botão água ácida

Botão de manutenção
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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.

Sistema de Pré-Filtragem
1 2 3

ÁGUA DA 
TORNEIRA

ÁGUA PARA
O IONIZADOR

Tripos de filtros

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



Quando o botão Purified Water (água purificada) é pressionado, a voz Filtered Water (água filtrada) será ouvida. 
Não haverá ionização da água (a tela ficará verde). A luz apagará 1 minuto após o fornecimento de água ser 
desligado. O ionizador automaticamente mudará para Alkalinity 2 (água alcalina nível 2).

Quando o botão Acidic Water (água ácida) é pressionado, um som diferente e uma voz dizendo ”Mild Acidity 
Water” (água de acidez suave) serão ouvidos (a tela ficará amarela). Pressione o botão Acidic Water (água 
ácida) novamente e uma voz dizendo ”Super Acidity Water” (água de acidez elevada) será ouvida (a tela ficará 
vermelha). A luz apagará 1 minuto após o fornecimento de água ser desligado. O ionizador automaticamente 
mudará para Alkalinity 2 (nível de água alcalina 2).

Quando o botão Maintenance (manutenção) é pressionado, uma voz dizendo Unit Is Now Cleaning (a unidade 
está sendo limpa) será ouvida. A tela ficará vermelha. Após a limpeza, o ionizador automaticamente mudará 
para Alkalinity 2 (água alcalina nível 2).
Observação: A máquina estará em autolimpeza quando a taxa de fluxo estiver abaixo de 0,8 L/min (a tela estará 
vermelha). Após 5 segundos a máquina estará em stand-by (a tela ficará azul). Sem operação por 15 
segundos, o aparelho irá desligar (a tela estará apagada).

 Botão Água alcalina (Alkaline Water) Existem quatro níveis de água alcalina. Você deve selecionar o nível de 
pH mais adequado, de acordo com a sua necessidade, como cozinhar alimentos, preparar chá ou bebidas do 
dia-a-dia.

 Botão Água purificada (Purified Water) A máquina fornecerá água purificada de pH neutro para tomar com 
medicamentos, preparar leite, entre outros usos.

 Botão Água ácida (Acidic Water) Existem dois níveis de água ácida. Você deve selecionar o nível de pH mais 
adequado, conforme sua necessidade,  como limpeza e esterilização. 

 Botão Manutenção (Maintenance) - Quando o volume de água que passa pelo ionizador atingir o valor 
ajustado, a luz de Cleaning (limpeza) se acenderá. Pressione o botão Maintenance para iniciar a limpeza interna 
enquanto o aparelho estiver em funcionamento. 

- Quando a vida útil do filtro chegar ao fim, após a substituição do filtro, pressione por 5 segundos o botão 
Maintenance (manutenção), a vida útil do filtro será restaurada para valor padrão.

Características e operação do painel

Tabelas de instrução de uso geral de pH 
para ionizador de água

Função

Água 
alcalina

Desinfecção 
de 

alimentos e 
limpeza 
de louça

Bebidas do 
dia a dia

Cozimento 
e bebidas

Consumo 
inicial

Água 
purificada

Água 
purificada

Usos para água Alimentos com 
o mesmo pH

pH 9,0 ~ 10,5 - Água Alcalina 4

• Enxaguar vegetais, carne bovina, suína e peixe fresco 
para eliminar o sabor forte de peixe e manter o sabor 
natural dos alimentos.

• Boa para o preparo de sopas para manter os 
nutrientes e cores dos alimentos.

• Redução de pesticidas em frutas e vegetais.
• Auxilia na remoção das sujeiras difíceis da louça.

pH 8,5 ~ 10 - Água Alcalina 3
• Ideal para o consumo diário e melhora geral da 

saúde.
• Melhora nas condições para estômago irritado, 

constipação, diarreia e gota.

pH 8,0 ~ 9,0 - Água Alcalina 2
• Recomendada para cozinhar arroz e massas, 

preserva o sabor natural por mais tempo.
• Após o período inicial de uso, é o nível adequado 

para beber diariamente.
• Indicada para preparar chá, suco ou café, diminui o 

amargo e proporciona melhor sabor.

pH 7,5 ~ 8,5 - Água Alcalina 1
• Para pessoas que estão começando a beber água 

alcalinizada.
• Balanceia o pH interno e melhora a absorção de 

cálcio e minerais.

pH 7.0 - Água purificada
• Sem cor, sem sabor e sem impurezas.
• Adequada para ingerir com medicamentos, preparar 

leite e para dieta de bebês

Gengibre
Uvas
Algas

Cogumelos
Grãos de soja

Espinafre

Banana
Cenoura
Castanha

Alface

Maçã
Repolho
Berinjela
Cebola

Aspargos
Pão
Leite
Tofu
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Água 
ácida

Limpeza 
facial e 
corporal

Esterilização 
e 

Desinfecção

pH 5,0 ~ 6,5 – Água Ácida 1

• Inadequada para beber.
• Próxima ao pH da pele, possui efeito 
adstringente na pele do rosto.
• Minimiza a aparência dos poros, além de 
ser boa para escovar os dentes.
• Restaura o brilho do cabelo e é um pós 
barbear natural.

pH 3,5 ~ 5,5 – Água Ácida 2

• Inadequada para beber.
• Bactericida para limpeza de mesas e piso.
• Elimina os agrotóxicos de frutas e vegetais 

quando enxaguados em água ácida

Carne vermelha 
Cerveja 

Moluscos 
Arroz

Queijo
Gema do ovo

Aveia

Introdução ao painel LCD

Princípio de operação

Ajuste de pH

Display Alkaline Water (água alcalina): Alcalinity 4 (violeta), Alcalinity 3 (azul escuro), Alcalinity 2 
(azul claro), Alcalinity 1 (branco)
Display Pure Water (água pura): Verde
Display Acidic Water (água ácida): Acidez 2 (vermelho), Acidez 1 (amarelo)
Flow rate (Taxa de fluxo): Exibe a atual taxa de fluxo da água passando pelo aparelho
Temperatura: Exibe a atual temperatura da água (oC) 
PH: Exibe o pH da água de saída
ORP: Exibe a diferença de potencial de oxirredução da água de saída
Cleaning (limpeza): a máquina está em processo de autolimpeza
Electrolysis (Eletrólise): a máquina está em processo de eletrólise
Hélice: a máquina está funcionando com a água passando através.

O princípio básico do ionizador de água Aquaíon é a eletrólise da água para alterar seu pH e potencial de 

oxirredução (ORP) para separar o hidrogênio e íon de hidróxido.

Em geral, a água não se decompõe em O2 e H2 em seu estado natural, porém de acordo com a lei de Faraday 

de eletrólise, se adicionados cátodo e ânodo em água e com a corrente ligada, a água será eletrolisada. Os 

materiais ânodos geralmente são platina. Eles não são fáceis de dissolver. A reação de oxirredução do cátodo e 

ânodo ocorre da seguinte forma:

Depois que hidrogênio e oxigênio são produzidos na superfície do cátodo e do ânodo, a água em torno dos 

eletrodos se torna alcalina e ácida. Ao mesmo tempo, o ORP é modificado. A membrana porosa semipermeável 

ou a membrana semipermeável que o cátio-anion pode seletivamente atravessar será inserida nos dois polos para 

limitar a água. A água ácida de alta concentração e oxidativa será coletada do polo positivo, a água alcalina de alta 

concentração e redutiva será coletada do polo negativo. 

Como medir: aplique de 10 - 15 ml de água em um frasco e adicione 2 a 3 gotas de reagente. Então misture 

bem e verifique a coloração da água com a tabela pH abaixo. (a cor da qualidade da água e do reagente) 

Água alcalina eletrolítica com redução

Água ácida eletrolítica com oxidação 
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pH
ALCALINOÁCIDO

Mudança de pH

Água de 
Torneira

Água 
Alcalina

pH DO CORPO HUMANO
7.36pH

7 98 104 65



Ajuste de funções

As operações seguintes são apenas para um ajuste técnico do aparelho.

ATENÇÃO: Não abra a torneira enquanto estiver ajustando a máquina. 

1. Botão Alkaline Water: calibração do pH (para mostrar o valor pH e o PH atual) 

Caso você identifique através do teste de pH que o valor indicado no display não corresponde ao PH atual, siga 

os procedimentos abaixo para ajustar a potência do equipamento e atingir o valor desejado.

Pressione o botão Purified Water (água purificada) por cerca de 4 segundos, irá soar uma campainha mostrando 

o ajuste de vida útil do filtro, 12 opções estão disponíveis. Eles são de 1000 a 12000 - cada nível corresponde a 

1.000L. Use o botão Alkaline Water (+) e o botão Acidic Water (-) para fazer o ajuste do ciclo.

Ao pressionar o botão Alkaline Water (Água Alcalina) pela segunda vez, será mostrado o ajuste de pH de Alkalinity 
2 (água alcalina nível 2) e mostrando “1.2”, pressione o botão Purified Water (+) e o Botão Acidic Water (-) para 

fazer o ajuste do ciclo de 3 a 12.

Ajuste Alcalino 1 Ajuste Ácido 1

Ao pressionar o botão Alkaline Water pela terceira vez, será mostrado o ajuste de pH de Alkalinity 3 (água alcalina 

nível 3) e mostrando “1.3”, pressione o botão Purified Water (+) e Acidic Water (-) para fazer o ajuste do ciclo de 

8 a 24.

 Ao pressionar o botão Alkaline Water pela quarta vez, será mostrado o ajuste de pH de Alkalinity 4 (água alcalina 

nível 4) e mostrando “1.4”, pressione o botão Purified Water (+) e o Acidic Water (-) para fazer o ajuste do ciclo 

de 18 a 40.

 Ao pressionar o botão Alkaline Water pela quinta vez, será mostrado o ajuste de pH de Acidity 1 (água ácida nível 

1) e mostrando “2.1” (como mostrado na figura), pressione o botão Purified Water (+) e o botão de Acidic Water 
(-) para fazer o ajuste do ciclo de 10 a 28.

 Ao pressionar o botão Alkaline Water pela sexta vez, será mostrado o ajuste de pH de Acidity 2 (água ácida nível 

2) e mostrando “2.2”, pressione o botão Purified Water (+) e o botão de Acidic Water (-) para fazer o ajuste do 

ciclo de 18 a 40.

 Ao pressionar o botão Alkaline Water pela sétima vez a campainha irá soar, os ajustes estarão salvos e o ionizador 

irá retornar ao stand-by no nível Alkalinity 2 (água alcalina nível 2).

 ATENÇÃO: Quanto mais alto o ajuste, maior o valor de pH obtido.

2. Quando a vida útil do filtro expirar, pressione Maintenance (manutenção) por 5 segundos enquanto estiver 

sob stand-by e os valores ajustados retornarão a zero. Pressione o botão Purified Water pela segunda vez, para 

ir até o ajuste de limpeza. Pressione o botão Alkaline Water (+) e o botão Purified Water (-) para fazer o ajuste 

do ciclo entre “30, 60, 90, EL”. 

Quando a configuração estiver em 30, significa que quando a capacidade total de descarga atingir 30L, a luz 

de limpeza piscará. Se configurada em ”EL”, quando a capacidade total de descarga atingir 60L, a luz de 

limpeza piscará, e automaticamente a limpeza ocorrerá na próxima vez que a água conectar.

Pressione o botão Purified Water (água purificada) por cerca de 4 segundos, irá soar uma campainha 

mostrando o ajuste de vida útil do filtro, 12 opções estão disponíveis. Eles são de 1000 a 12000 - cada nível 

corresponde a 1.000L. Use o botão Alkaline Water (+) e o botão Acidic Water (-) para fazer o ajuste do ciclo.

Ajuste da configuração da vida útil do filtro:

A vida útil do filtro começa a diminuir quando o aparelho é iniciado. O intervalo varia entre 1.000L e 12.000L. 

Quando a vida útil do filtro atingir o valor configurado, o filtro piscará prontamente.

1. Na configuração de vida útil do filtro, se você não pressionar o botão Alkaline Water (+) e o botão Acidic 
Water (-) para ajustar, a antiga memória de vida útil do filtro não será afetada. Se você pressionar o botão 

Alkaline Water (+) e o botão Acidic Water (-) para ajustar, o ajuste de vida útil do filtro corrente irá retornar 

diretamente para zero.

Ajuste de vida útil do filtro
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2. Botão Purified Water: Vida útil do filtro, ajuste de limpeza e configuração de som e voz 



Pressione o botão Acidic Water por cerca de 4 segundos, a campainha irá soar para ajustar o nível de pH no 

Alkalinity 1 (água alcalina nível 1). Será mostrado “1.1”, como na figura acima. Pressione o botão Alkaline Water 
(+) para aumentar e o botão Purified Water (-) para reduzir e ajustar o pH para 7.5, 8.0, 8.5, 9.0 ou 9.5.

Pressione pela segunda vez o botão Acidic Water para inserir o ajuste de pH no Alkalinity 2 (água alcalina nível 

2). Repita o mesmo procedimento acima para alterar o ajuste em todos os níveis

Pressione três vezes o botão Purified Water para entrar nas configurações de idioma da voz, as opções de 

ajuste são ENG e CHN. Pressione o botão Alkaline Water (+) e o botão Purified Water (-) para ajustar. ENG: voz 

em inglês. CHN: voz em chinês. 

Pressione três vezes o botão Purified Water para entrar nas configurações de voz e de som, as opções de 

ajuste são S1, S2, S3. Pressione o botão Acidic Water (+) e o botão Purified Water (-) para ajustar. S1: 

Reproduz voz e som. S2: Reproduz somente voz, sem som. S3: Desliga voz e som. 

Pressione quatro vezes o botão Purified Water para salvar os ajustes, e o ionizador voltará ao stand-by em 

Alkalinity 2 (água alcalina nível 2).

3. Botão Acidic Water: Ajustes no display de pH - ajustes nominais foram feitos na fábrica, porém é 

possível ajustar cada nível da seguinte maneira:
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Sintoma: O display LCD não liga.
Solução: Verifique se o fornecimento de energia está conectado corretamente e reconecte o cabo. 

Sintoma: O equipamento emite um bip contínuo (alarme). (Observe os símbolos no display LCD enquanto o 
equipamento emite o bip)
Solução: Caso seja “H1” que está sendo mostrado no display LCD, a temperatura da água da torneira é muito 
alta, feche a torneira e não permita que água quente entre no equipamento. 

Sintoma: O painel de controle touch não funciona ou não responde (mas o equipamento continua funcionando 
normalmente).
Solução: Desconecte o cabo de energia e espere um minuto, e então reconecte o cabo. Após o equipamento 
ser energizado, a unidade deve voltar ao funcionamento normal. Obs.: não instale o ionizador próximo a fontes 
de radiação eletromagnéticas, como por exemplo, forno de micro-ondas. 

Solução de problemas

Sintoma: A luz de fundo do LCD está desligada e o LCD está escuro.
Solução: A pressão da água da torneira está baixa, aumente a pressão da água e verifique se o filtro está 
bloqueado. Substitua o filtro se necessário. 

Sintoma: Água ácida, alcalina e/ou purificada não estão saindo.
Solução: Substitua os filtros de água se necessário. Se a pressão de água estiver muito baixa, aumente a 
pressão. Se a luz indicadora de limpeza estiver acesa, inicie o ciclo de limpeza.

Sintoma: Há um sedimento branco na água alcalina.
Solução: A água alcalina após sua produção é usualmente esbranquiçada, isso é normal e a água é boa para 
consumo.

Sintoma: Uma “película” branca pode aparecer na parede interna do recipiente onde a água alcalina estiver 
armazenada.
Solução: Isso é a cristalização do carbonato de cálcio pelo gás no ar após uma reação (componentes sólidos 
do cálcio). Estas substâncias brancas são normais quando água alcalina é produzida. Isto não implica problema 
algum na água. A água é boa para consumo.
Obs.: Se o equipamento não for ser utilizado por um longo período de tempo, desconecte o cabo de energia e  
remova o filtro interno. Drene bem e coloque o cartucho do filtro em um saco plástico selado e guarde no 
refrigerador.

Sintoma: A saída de água alcalina reduz gradualmente
Possíveis causas e soluções:
Pressão de água de entrada - certifique-se de que a pressão de entrada de água é suficiente - acima de 40 
psi.
Bloqueio no filtro - certifique-se de que o filtro está dentro de sua vida útil e substitua-o se necessário.
Excesso de resíduos de cálcio no tubo de saída - Limpe o tubo de saída. Embeba em vinagre branco se 
necessário.
Se o problema persistir, contate o suporte.

Sintoma: Cabo de alimentação danificado.
Solução: Deve ser substituído por um cabo especial ou um conjunto fornecido pelo fabricante e/ou por um 
distribuidor autorizado.
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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 
tranqüilidade, preserve-o junto ao Documento Fiscal de seu produto em local de fácil acesso.

A garantia não contempla as seguintes situações:

AquaÍon

  O 729 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 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

Para trocar o Refil filtro Ionizador 729 – Filtro de carbono ativado siga os passos abaixo:

- Pegue o novo elemento filtrante, 
encaixe no aparelho ionizador 729. 
- Com o auxílio da ferramenta, gire 
no sentido horário o filtro, de forma 
que encaixe adequadamente na 
base do aparelho, evitando assim 
possíveis vazamentos.
- Recoloque a tampa lateral na parte 
traseira.
- Ligue novamente o aparelho e 
utilize-o normalmente.

Substituição do elemento filtrante

- Desligue o aparelho ionizador 729.
- Retire a tampa traseira na lateral 
esquerda do aparelho para ter acesso ao 
elemento filtrante.
- Retire o elemento filtrante – utilize a 
ferramenta para facilitar a remoção. 
Encaixe na parte superior do elemento 
filtrante e gire ¼ de volta no sentido 
anti-horário. 
- Puxe levemente para cima o elemento 
filtrante.

1

2

elementro
filtrante

usado

elementro
filtrante
novo

ferramenta
de remoção
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