BioEnergiser
BioEnergiser gebruiksaanwijzing
Voorbereiding
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
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Zet een halve liter water klaar om tijdens
de behandeling te drinken.
Haal de BioEnergiser en de onderdelen uit
de doos.
Doe een meegeleverde plasticzak in de
BioEnergiser, en doe er een half lepeltje
zout in. Bij te veel zout gaat de
BioEnergiser in storing.
Verwijder de papieren wikkel van de spoel
en plaats deze in het midden van de
BioEnergiser.(dit is om de hoogte van het
water vast te stellen)
Vul de BioEnergiser nu met warm water
tot 3 cm onder de rand van de module.
Klik de tijdklok aan op het voetbad.
Sluit de spoel aan op de tijdklok .
Sluit de adapter aan op de tijdklok (DC) en
steek de adapter in het stopcontact.

14. Als de zoemer gaat na 30 minuten kunt u
uw voeten voorzichtig uit het voetenbad
halen en afdrogen.
15. De spoel dient u na de behandeling even
schoon te spoelen met heet water.
16. Het water kunt u weggooien via het toilet
of de douche.

Toelichting op de werking

De behandeling
9.
10.

11.
12.

13.

Plaats nu rustig uw voeten in de
BioEnergiser.
Zorg dat het waterpeil iets onder de rand
van de module blijft (er mag geen water
boven in de spoel terecht komen.).
U drukt op de knop Start om de
behandeling te beginnen.
Er gaat nu een lichtje branden dat om de 5
minuten verspringt tot het einde van de
behandeling.
Drink tijdens de 30 minuten durende
behandeling de halve liter water om
afvalstoffen af te voeren.

17. De spoelen zijn tegenwoordig voorzien
van een edeler metaal. Dit geeft een gelijke
lading voor het ontgiften, maar het water
kleurt veel minder bruin dan vroeger.
18. Hierdoor doen veel mensen in het begin te
veel zout in het water waardoor het
voetenbad een alarm geeft.
19. Wanneer u in de buurt van de spoel een
zwak sissen hoort of kleine microbubbels
werkt het voetenbad goed.
20. Uit het zacht sissen of de microbubbels
blijkt dat er ionen in het water worden
gebracht onafhankelijk van de
kleurverandering.
21. U zult merken dat het water verkleurt
tijdens de behandeling. Dit is een reactie
van het zout en de spoel (roest) en
vervuiling uit uw lichaam. (dit verkleuren
gebeurt dus steeds minder.)
22. Op het oppervlakte van het water ziet u
mogelijk een substantie drijven die onder
andere uit uw lymfe drainage systeem
komt.
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23. Naarmate de spoel ouder wordt komt er
steeds meer roest op de spoel. Hierdoor
neemt de geleiding af en heeft u steeds
meer zout nodig om dat te compenseren.
Daarom begint u met een half lepeltje. Aan
het einde van de levensduur van de spoel
kan dit wel anderhalf lepeltje worden.
24. Mocht het water helemaal niet meer
verkleuren dan moet de spoel vervangen
worden. Andere indicatoren dat de spoel
op is zijn geen zwak gesis meer bij de
spoel of de vorming van microbubbels.
25. Normaal gesproken is het zo dat wanneer
het zout op is ook de spoel op is.
26. De spoel gaat ongeveer 25 tot 35
behandelingen mee.
27. Het zout bevat magnesium. Dat zout trekt
heel sterk water aan. Het is daardoor vaak
klonterig of zelfs nat. Dit is een eigenschap
van het zout en heeft geen invloed op de
werking.

Let op:
28. Gebruik in het begin maxinmaal een half
lepeltje van het special activeringszout.
29. Dat is meestal voldoende omdat veel
drinkwater van zichzelf al een hoge
geleidbaarheid heeft.
30. Teveel of ander zout veroorzaakt
korstsluiting waardoor het apparaat alarm
geeft en zichzelf uit schakelt. (dit is
overigens niet gevaarlijk)
31. Later kan de hoeveelheid zout opgevoerd
worden.
32. Als het zout op is, kan ook de spoel
weggegooid worden.
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