
Kỹ thuật - Bảo hành:   0899 179 220       Tư vấn bán hàng: 1800 7028

• Miền Nam - CN Quận 3  :    200Bis Lý Chính Thắng, P.9, Q.3, TP.HCM
• Miền Nam - CN Q.Tân Bình  :    104 Phổ Quang, P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM
• Miền Nam - CN B.Thạnh  :    123 Chu Văn An, P.26, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
• Miền Nam - CN Quận 7  :    78 Đường số 20, Khu Him Lam, P.Tân Hưng, Q.7, TP.HCM
• Miền Bắc - CN Ba Đình  :    43 Ngõ 130 Đốc Ngữ, Q.Ba Đình, Hà Nội
• Miền Bắc - TGĐG Building  : 4 Ngõ 183 Hoàng Văn Thái, Q.Thanh Xuân, Hà Nội
• Miền Tây - CN Cái Răng  :    115 Đường B5, P.Hưng Phú, H.Cái Răng, TP.Cần Thơ
• Miền Trung - CN Hải Châu  :    229 Huỳnh Tấn Phát, Q. Hải Châu, TP.Đà Nẵngw
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Hệ thống showroom toàn quốc & trên 30 đại lý nhượng quyền

HƯỚNG DẪN LÀM SẠCH VÀ SƠ CHẾ THỰC PHẨM
Bước 1: Dùng nước ion kiềm pH 9.5 (Alkaline 3) hoặc nước lọc (Purify) để rửa sạch bụi bẩn, 

đất cát bám trên thực phẩm.
Bước 2: Ngâm rau, quả và các loại hạt trong nước ion kiềm mạnh pH 10.5 (Strong Alkaline) khoảng

15-20 phút để rửa sạch chất bảo quản, thuốc trừ sâu. Gạo thì ngâm khoảng 5-7 phút. 
- Đối với rau ăn sống, trước khi ngâm trong nước Strong Alkaline thì ngâm trong nước 

ion axit mạnh pH 2.5 (Sani�zed water) khoảng 45 giây để khử khuẩn. 
- Đối với thịt, cá, gia cầm thì dùng nước ion axit mạnh pH 2.5 xịt lên để trong 30 giây để 
  khử khuẩn. Nếu cần rã đông thì dùng nước ion axit pH 5.5

Bước 3: Dùng nước ion kiềm pH 9.5 (Alkaline 3) hoặc nước lọc (Purify) để rửa lại lần cuối.

+ Buổi sáng khi khởi động, xả nước ion 
axit pH 5.5 (Acidic) khoảng 10 giây trước 
khi sử dụng.
+ Chỉ số chất lượng nước đầu ra của máy 
điện giải sẽ phụ thuộc vào chất lượng và 
áp lực nước đầu vào (nước thủy cục).
+ Vòi phụ bên dưới (vòi axit) phải đặt nằm 
ngang hoặc thấp hơn đáy của máy. 

CHÚ Ý
+ Uống nước tăng dần theo độ pH như sau:

- Tuần 1    : Nước Lọc pH 7.0 (Purify)

- Tuần 2    : Nước ion kiềm pH 8.5 (Alkaline 1)

- Tuần 3,4 : Nước ion kiềm pH 9.0, 9.5 (Alkaline 2,3)

Hydrogen Plus: tăng nồng độ Hydrogen hòa
tan trong nước, bật khi không có nước chảy qua.

Nước ion kiềm (Alkaline 1,2,3) (vòi trên): nước 
uống hằng ngày, rất tốt cho sức khỏe. Có thể dùng 
để nấu ăn và pha chế đồ uống.
Nước ion axit (vòi dưới) tận dụng nước để tắm và 
gội đầu. Không được uống.

Nước ion kiềm mạnh (Strong Alkaline) (vòi trên): 
Rửa rau, củ, trái cây, vo gạo. Không được uống. 
Nước ion axit (vòi dưới): Tận dụng nước để rửa 
tay, lau nhà. Không được uống.

Nước lọc (Purify Water) (vòi trên):
• Lấy nước uống hàng ngày cho trẻ em từ 6 
tháng  - 5 tuổi.
• Pha sữa, nấu ăn cho em bé.
• Lấy nước để uống thuốc tây.

Nước ion axit (Acidic 1,2) (vòi trên): Không 
được uống
- Acidic 1: Rửa mặt, gội đầu.
- Acidic 2: Vệ sinh, khử khuẩn, sát trùng.
Nước ion kiềm (vòi dưới): tận dụng nước để 
tưới cây, lau nhà... Không được uống.
Lưu ý: Mức axit 2.5 tự động khi lõi lọc �nh 
thay bằng lõi muối, đèn kèm theo âm thanh 
cảnh báo nếu van nước được mở.

Nước ion kiềm
pH 8.5 - pH 9.5

Nước ion axit Nước ion kiềm mạnh
pH 10.5

Nước ion axit mạnh Nước lọc
pH 7.0

8.5 9.0 9.5 10.5 7.0

Hướng dẫn sử dụng máy điện giải nước ion kiềm FUJI SMART  9i

Nước ion kiềm Nước ion axit
pH 2.5 - pH 5.5

5.52.5xTự động khi thay
lõi muối không

cần bấm


