
Tillykke med din nye Ecaia Filterkande fra Sanus 

     

 

1. Trin 

Vaskning 

Skyl kanden, beholderen og låget* under  

vandhanen (Må ikke komme i opvaskemaskine). 

*Skyl låget hurtigt for at undgå at skade den  

elektroniske indikator og tør den straks af med papir.  

Alt tørres med køkkenrulle/papir. 

 

2. Trin 

Skylning af filter og samling af kanden 

Tag filteret ud af plastikposen og fjern den blå  

beskyttelsesfilm i bunden af filteret.  

Skyl filteret under rindende vand og ryst det  

undervejs. Læg det i koldt vand i en skål 1 minut  

og bevæg/ryst filteret, så overskydende granulater  

bliver vasket af. 

 

 

Låg 

Elektronisk 

Filter indikator Vandbeholder 

Kande/Karaffel Energiplade 

i bunden af 

kanden 

ECAIA Filter 

Blå beskyttelsesfilm i 

bunden af filteret 
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Sæt forsigtigt filteret ned i beholderen.  

Sæt beholderen ned i kanden og sæt låget på og tryk  

det ned på plads. Kan godt være lidt stramt. 

Fyld beholderen med vand og lad det rende igennem.  

Gentag denne proces 3 gange, da vandet kan indeholde  

flere af de fine kulstofpartikler. 

Kulstofpartiklerne er ganske harmløse, så der sker intet  

ved at drikke dem. De vil gå gennem kroppen uden  

nogen negative konsekvenser. Selvom de skulle gå i  

forbindelse med andet i tarmene vil de stadig blive  

udrenset uden problemer. 

 

Sådan bruger du ECAIA Filterkanden 
 

Påfyldning 

Anbring kanden under vandhanen og fyld vand i  

beholderen via klappen i låget. Klappen i låget lukker  

automatisk når beholderen er fyldt. 

 

Indstilling af filter indikator 

1. Tryk startknappen ned indtil displayet blinker 4 gange 

2. Nedtællingen starter ved 60 og slutter på 1 

3. Når indikatoren viser 1 skal du skifte filteret 

4. For at sætte indikatoren på 60 igen, tryk på start- 

    knappen indtil displayet blinker 4 gange og slip  

    derefter knappen. 

 

 

 

 

 

 

 

Det er vigtigt at bemærke, at filterets kapacitet svarer til 300 liter på 60 dage, 

svarende til ca. 5 liter om dagen. Er vandforbruget højere, skal filteret skiftes 

før. Skal altid skiftes efter de 60 dage. 
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Skiftning af filter 

1. Fjern låget (stik tommeltotten ned gennem hullet i låget,  

    og hiv op, så går det lettere, da det kan være stramt). 

2. Løft vandbeholderen med filter op af kanden.  

3. Tag fat med højre hånd om filteret og brug venstre hånd  

     til at skubbe filteret op og fri af vandbeholderen. 

4. Montér et nyt filter, som beskrevet under Trin 2  
 

 

 

 

 

 

 

 

Måling af pH 

Hvis du har købt væske og indikator til at måle vandets pH, anbefales det at måle 

vandets pH, når du starter med at bruge kanden, samt efter 1 uge og 1 måned, da 

vand har forskellig hårdhed. Hvis vandforbruget overstiger de 5 liter om dagen, så 

tjek jævnlig vandets pH.  

Sammenlign også med dit almindelige postevand. 

ECAIA vandet vil have den højeste pH, når du starter og vil 

falde efterhånden. 

Herunder ses en vandtest efter 2 måneders brug af ECAIA kanden  

 

 

 

 

 

 

 

Glasset til venstre med postevand pH ca. 7 – til højre 

ECAIA vand, hvor pH’en er godt 7,5 efter 2 måneders brug 
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Sådan tjekker du vandets pH 

Tag 1 almindelig glas og kom vand i ca. 1/3 af glasset. Kom 3 dråber vand i glasset, 

herefter kan du måle vandets pH efter indikatoren. Du kan også finde en indikator 

på side 4 i det medfølgende hæfte. 

         

Glasset til venstre er postevand og glasset til højre vand fra ECAIA kanden med et 

helt nyt filter. I glasset til højre er pH’en ca. 8,5-9,0. Forskellen er tydelig. 

OBS OBS OBS 

Du kan opleve hovedpine, træthed og måske lidt mavepine, når du starter, da du vil 

detoxe (afgifte kroppen). Derfor, start blidt op og mærk efter. Det er individuelt, 

hvor meget man kan tåle. Det fortager sig gerne efter 2-3 dage. 

Det anbefales kun at tappe det vand, der skal bruges indenfor kort tid, da 

ioniseringen forsvinder stille og roligt efter nogle timer. Kan dog holde længere tid i 

en tætlukket glasflaske/beholder.  

pH’en forsvinder ikke.  

Der må gerne stå vand i kanden. 

Rengøring og vedligeholdelse 

ECAIA filterets materiale forhindrer bakterievækst, dog har postevand med meget 

klorindhold ingen bakterier. Vi anbefaler dog, at ved høje temperaturer opbevares 

ECAIA kanden i køleskabet, hvis den ikke bruges jævnligt. 

Det er vigtigt, at holde kanden fuldstændig ren, da madvarer, vasketøj og andre 

”bakterie bærere” hurtigt kan udvikle bakterier, især hvis det er meget varmt.  

Sørg for at have vasket hænder, inden du rører vandbeholderen og tør vand- 

beholderen af med ren køkkenrulle. Tør/vask aldrig vandbeholderen af med en 

svamp eller karklud. De er fulde af bakterier. 
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Da det filtrerede vand fra Ecaia kanden er ioniseret, er mineralerne i vandet negativ 

ladede, hvilket gør det nemmere for kroppen at optage dem. Eftersom kanden er 

positiv ladet (gælder plastik og glas) vil de negativ ladede mineraler hæfte sig på 

overfladen indvendig i kanden i bunden og op ad siderne. Dette er helt naturligt. Det 

giver kanden et mælkeagtigt skær. Da mineralerne er helt og aldeles naturlige, er de 

lette at fjerne. Brug ALDRIG opvaskemiddel eller andre rengøringsprodukter, gælder 

både den indvendige og udvendige side af kanden og beholderen. 

 

 

Løft beholderen inklusiv filteret ud af kanden.(Lad filteret blive i beholderen). Kom 

lidt vand i kanden og tilsæt lidt citronsyre eller eddike og lad det stå et par minutter 

og skyl grundigt efter med rindende vand. Skulle der stadig sidde noget tilbage, (der 

er jo mange kanter) så tag lidt frisk citron og gnid godt og skyl herefter med 

rindende vand. Herefter skulle kanden gerne skinne som en ny igen. 

 

 

 

 

 

 

 

GOD FORNØJELSE MED DIN ECAIA KANDE 
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