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Ionic Cleanse. Apparatet er innstilt på 220v for bruk i Norge. Bruk eventuelt bryteren bak 
på apparatet (110 Volt, om du er i områder med 110 Volt). Maskinen skal kobles på 
strømnett med overspenningsvern. (mot lyn-nedslag)  
 
Leveringsomfang i kofferten: Varmebelte. Maskin, armbånd. strømledning og en 
ion koil (forbruksvare) Engelsk brukermanual. Norsk brukerveiledning.  
1 INFRARØDT BELTE. Maskinen leveres med FIR varmebelte. (Fir = Usynlige 
lysbølger med samme bølgelengde som sola. ) FIR beltet kan bl.a. hjelpe for 

avgiftning, mot cellulitter, figurforming og skape bedre blodsirkulasjon som følge av varmen som oppstår fra 
friksjonen i Cellene. Fir kan således lindre smerte og fjerne betennelser i kroppen. Vannmolekylene blir løst opp 
og regeneres, men da i en mindre størrelse. Dette gjør at vannet kan gå lettere gjennom cellemembranens 
vannkanaler (Aquaporiner). (Alle celler, ben/hud/hår osv har en vannkanal som også blir brukt av Ionene. 
Oppdagelsen kalles nå Ion kanal. Nobel Pris i kjemi 2003)  
 
Oppsett: Skaff deg oversikt ved å sette opp apparatet. Det skal kobles til en kolbe på fronten av apparatet 
(spiralen) som må stå i vannet sammen med bena. Pluss eventuelt varmebelte, som kobles til bak på maskinen, 
og som du kan bruke hvor du vil på kroppen.  Alle plugger skal settes inn og dras ut igjen. Ikke skrus, da dette 
kan løsne festet, over tid. 
 
Antistatisk kontakt Armbånd: Må brukes. Jordingsarmbåndet settes inn på fronten (liten jack plugg). 

Armbåndet gjør maskinen mer effektivt ved at du kan sette dette på overkroppen der vi har de aller viktigste 
organene. Det gjør kroppen til en leder og ionene går gjennom kroppen og fra/mot den aktive polen som står i 
vannet når programmet veksler mellom + og min. Ta eventuelt en dråpe vann fra baljen om du er tørr på huden. 
 
Varmebeltet/valgfritt: På toppen av maskinen kan du aktivere FIR varmebeltet og styre varmen i beltet ved å 
velge Lav, Medium eller Høy styrke. On/Off Knapp. Det er 3 forskjellige styrker. Kan brukes hver dag. 

 
Balje: Husk at du løser opp ca 1/2TS salt (når kolben er ny) i varmt vann før behandlingen. Dersom du tar i for 

mye salt vil maskinen slutte å produsere ioner fordi effekten (AMP opp til 2,4) blir for høy. Ta da i mer vann. 6-7 
cm i baljen for å dekke sonden. Bruk havsalt eller Jod salt fra vanlig butikk. Jodsalt kan ha flere positive sider. 
Det sies at Maldon salt eller havsalt er bedre fordi dette er naturlig. Ha godt og varmt vann da dette gjør at 
porene under føttene åpner seg. 
Salt er helt nødvendig for å heve energien i vannet. Ut fra hvilke område i kroppen detox jobbet. Se på tabell i 
engelsk bruksanvisning.  
 
Detoxmaskinens brukergrensesnitt 

På fronten kan du trykke start når du er koblet til og eventuelt har stilt inn ønsket tid, og ønsker å sette i gang 
behandlingen. 
Apparatets arbeidsmetoder:  
Mode 1 er default, og vanlig for de fleste mennesker, for å fjerne syre og tungmetaller (amalgam rester osv) og 
heve PH i kroppen.  
[1]. Default mode. 70%+)(30%-)Fjerner syre og tungmetaller, øker PH nivået. Mest vanlig og populær. Kan 
brukes av alle mennesker. 
[2]. Bare positive Ioner, fjerner syre og hever PH i kroppen.  
[3]. (100%- negative) Fjerner tungmetaller. Beholder PH. 
[4]. (15+)(10-)(5+) Fjerner syre og tungmetaller, øker PH nivået, kan benyttes av alle.  
[5]. (10-)(15+)(-5) Fjerner tungmetaller og syre, beholder PH nivå, passer for alle.  
 
 
Klinikk. Bruk eventuelt vedlagt Skjema når du tar behandling på andre: 
Husk at, barn under 8, gravide og folk med elektriske implantater som pacemakere ikke skal benytte maskinen. 

Kopier ev, opp og bruk skjemaet på ev, klienter. http://www.bluefront.no/detox/SporreSkjema_Detox.pdf 

Transplanterte har organer fra andre personer. Det sies at folk kan ha forskjellig spenning og bio ressonans i 
kroppens celler. Maskinen skal i følge bruksanvisningen ikke brukes av transplanterte. Har man sår på føttene 
så vent med å bruke detox til det er grodd. Man kan da ha hendene i badet isteden. Dette hjelper siden huden er 
kroppens største sammenhengende organ. 

http://www.bluefront.no/detox/SporreSkjema_Detox.pdf


 
 
 
Kroppen kan ikke klare seg uten ioner. Tilføring av disse er spesielt gunstig. Det sies at detoxmaskinen kan 
doble kroppens osmoseeffekt (evnen til å kvitte seg med slagstoffer), for eksempel etter medisiner (kan fjerne 
cellegift etter kreftkurer på halve tiden) er også veldig effektiv etter operasjoner (på foten, når sårvev er grodd). 
Fjerner misfarging i hud raskt osv. Restituerer kroppen raskere etter harde påkjenninger. Avfallet fra kroppen er 
vanskeligere å vaske vekk (som i dusjen), imens det som oppstår kjemisk i vannet og fra salt og vann er enkelt 
å vaske vekk. Bruk eventuelt baljeposer for å hindre at baljen blir skitten. 
Vask bena etter behandling, da toxiner kan trekke seg inn gjennom huden igjen. Hver % teller. 
 
 
Tips:  

Drikk gjerne litt vann før og etter behandlingen.  
Varmebeltet styres fra toppen. Og detox i fronten. 
En kur er 14 ganger, og så har man en pause på 1 uke/14 dager. Deretter er det mange som klarer seg med 1 
gang pr. uke for å holde sine plager i sjakk. Reumatisme, bechterev, psoriasis 
 
Salt: 

Har du mye kalk i vannet, trenger du mindre salt. (Salt tærer på kolben og skaper noe kjemisk farge men 
Vannets ledningsevne blir høyere.) Har du et renset vann trenger du mer salt. Dette tærer da mer på sonden. 
Størrelsen på baljen? Prøv deg frem med salt og se på verdien du får i displayet. A. kutter maskinen ut, er det 
fordi du har tatt i for mye salt. Sørg for at saltet er løst opp, så du ikke maskinen nuller ut ved for høy effekt. 
 
Ha ellers god lufting. Unngå å puste inn dampen, da bl.a. salt kan brukes som brekkmiddel og pga flyktige 

tungmetaller som for eksempel kvikksølv og klordamp. Drikk gjerne vann både før og etter. Har du lavt 
blodsukker, spis litt før behandlingen. 
 
Feilsøking.  

Dersom du ikke får frem 15V og en energi på A, som viser Ampere (opp til 2,4 ) så er det mest trolig at du ikke 
har kontakt mellom fotbadet og kroppen. Sjekk armbåndet.  Eller at du bruker for mye salt og maskinen kutter ut 
over 2,4 amp.(sikkerhet) Dersom du ikke får kontakt med armbåndet, ta en dråpe vann fra fotbadet på huden.  
 
Ved feilmeldinger. HUSK AT: Brukeren må ha bena i vannet sammen med sonden, og må ha på magnet 
armbånd. Er brukeren litt tørr i huden, ta en dråpe vann på huden/armbåndet.. Velg eventuelt Mode. Eller 
Trykk Start og maskinen starter i Mode 1. Som er mest brukt og passer for alle. (70%+ ioner og 30%- 
ioner) 

Apparatet kan variere effekten noe i overgangene. Og effekten blir ikke for høy. Stopper ved 2.4 A. Viser da 0 
Ampere. Ta i mer vann. 
 
Det kan ellers være at: Kolben er utslitt. Brudd på lederen. Se om det kommer hvite små prikker/bobler (ioner) 

ved kolben. 
Armbåndet er ikke skikkelig stramt eller at man er tørr i huden. Eller brudd/utslitt. Vanntesten. En dråpe vann på 
huden ved armbåndet. 
Eller at man ikke har bena i baljen. Ikke har skrudd på apparatet, satt ledninger helt inn..  
 
 
Support: Bare ring hvis du trenger support!  Helst før 20.00 på virkedager.  
 
||  Telefon 932 92 113 før 2000, på virkedager || Les om Acidose på www.detox-spa.no 
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