
ELIXER WATER PERFECT 
HANDLEIDING 



Bedankt voor je aankoop van Elixer Water destilleerapparaat! 
Je gaat voortaan het zuiverste water maken dat je kunt drinken! 

LEES DEZE INSTRUCTIEHANDLEIDING voor een snelle, gemakkelijke en plezierige waterbereiding. 

Gooi de verzenddoos, EPS verpakkingsmateriaal en onderdelen niet weg. Je hebt deze nodig om het 
product te retourneren als het defect raakt tijdens de garantieperiode. De opslagkan wordt in de 
hoofdeenheid verzonden. 

PAKKET INHOUD: 
● Waterdestillatie-eenheid: kop- en hoofdeenheid (ketel)
● Filteruitlaat
● 4 liter BPA-vrij opslagkan
● Deksel en inzetstuk (onderdelen van de opslagkan)
● Hoofdstroomkabel (EU)
● Handleiding
● 3 x actieve koolstoffilters (genoeg voor 6 maanden)
● Schoonmaakmiddel (citroenzuur)

* Filteruitlaat: Hier doe je de actieve koolstoffilter in.

SPECIFICATIES: 

● Capaciteit: 4 liter water
● Tijd: +/- 4 uur (1 liter per uur)
● Binnenwerk: RVS 316
● Wattage: 750 Watt
● Gewicht: 3,5 kg
● Afmeting: 20 cm (breed) 36 cm (hoog)
● Pakket afmetingen: 290x290x390mm
● Voltage: 220-240 V, 50 HZ
● CE gecertificeerd



VEILIGHEIDSINSTRUCTIES - Lezen voor gebruik 

VOORKOM BRANDGEVAAR: 
▲ Sta niet toe dat kinderen of gehandicapten het apparaat bedienen of komen
in de buurt van de elektriciteitskabel.
▲ Verwijder NOOIT de bovenkant (koopeenheid) van de distilleerder wanneer deze aanstaat of voor
minimaal 10 minuten nadat deze is uitgeschakeld. Laat het apparaat altijd eerst afkoelen om letsel
door heet water of stoom te vermijden.
▲ Zorg ervoor dat er geen snoeren in de weg staan om te voorkomen dat de eenheid van de
aanrecht valt.
▲ Gebruik het apparaat altijd op een droog en vlak oppervlak, buiten de bereik van kinderen.

ELEKTRISCHE VOORZORGSMAATREGELEN: - Lezen voor gebruik 
▲ Trek altijd eerst de hoofdstroomkabel uit het stopcontact als je de kopeenheid van de
hoofdeenheid loskoppelt om kortsluiting te voorkomen. (trek altijd aan de stekker en niet aan de
kabel).
▲ Duw de stekkers stevig helemaal in de aansluitingen om een slechte verbinding te voorkomen die
kan leiden tot een vonk of vlamboog.
▲ Deel niet hetzelfde stopcontact met andere apparaten met een hoog wattage
tijdens het gebruik om overbelasting te voorkomen.
▲ Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat je het apparaat vult of reinigt of wanneer  je het
apparaat niet gebruikt.
▲ Gebruik geen verlengsnoeren tenzij dit absoluut noodzakelijk is. Een geaard stekkerdoos ter
bescherming tegen blikseminslag en stroom pieken is acceptabel.
▲ Dompel geen enkel onderdeel van het apparaat onder in water en
houd de buitenkant van het apparaat en stopcontacten droog.
▲ Het apparaat wordt na voltooiing automatisch uitgeschakeld. Stop het proces vroegtijdig alleen als
het nodig is door de stekker uit het stopcontact te trekken.
▲ Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Laat deze taak over aan een reparateur van
elektrische apparaten.
▲ Maak altijd gebruik van een geaard stopcontact.



INSTRUCTIES VOOR HET EERSTE GEBRUIK - Eenmalig! 

Stap 1: Plaats het apparaat op een vlak, stevig, hittebestendig oppervlak in een goed geventileerde 
ruimte verwijderd van andere warmtebronnen zodat de koelventilator efficiënt werkt. 

Stap 2: Was de opslagkan voor gebruik met 
een paar druppels afwasmiddel en warm 
water (geen heet water!) en spoel deze 
meerdere malen af. Gebruik hiervoor de 
deksel van de opslagkan om de afwasmiddel 
volledig te verwijderen. Met de deksel kun je 
namelijk de opslagkan schudden en deze 
grondig schoonmaken. 

Stap 3: Was de binnenkant van de ketel met 
een paar druppels afwasmiddel en warm 
water. Veeg de binnenkant schoon met een 
zachte spons, spoel deze goed af met warm 
water en droog deze af met een schone 
theedoek. Gebruik NOOIT schuurmiddelen, 
reinigingsmiddelen, metalen borstels of 
metalen schuursponsjes. 

Let op: Dompel NOOIT de hoofdeenheid (ketel) en de kopeenheid in water of andere vloeistoffen om 
de elektrische componenten te beschermen. 

Stap 4: Volg de ‘BASIS HANDLEIDING’ en ga verder naar stap 5. 



Let op: Wanneer het apparaat voor het eerst wordt gebruikt, is het mogelijk dat er, door fabricage en 
verpakkingsmaterialen, een onaangename smaak of geur aanwezig is in het gezuiverde water. Om 
deze reden adviseren we om het water uit de eerste cyclus niet te gebruiken. Het water uit de eerste 
cyclus hoef je zeker niet weg te gooien. Je kan het water gebruiken als drinkwater voor huisdieren, 
water voor planten, strijkijzers, luchtbevochtigers, enz. Planten worden vaak veel mooier als ze 
gedestilleerd water krijgen. 

Stap 5: Gebruik het water voor planten, huisdieren, stoomstrijkijzers, luchtbevochtigers; of simpelweg 
gooi het weg.  

Stap 6: Ga nogmaals naar de ‘BASIS HANDLEIDING’ om gedestilleerd water te maken. 

BASIS HANDLEIDING 

Zelf puur gedestilleerd water maken is zo eenvoudig met Elixer Water als 1,2,3 tellen! 
Dit is wat je doet om gedestilleerd water te maken: 

● 1. Vul de ketel met water tot aan de MAX-lijn en plaats de kopeenheid erop.
● 2. Verbind de kopeenheid met de hoofdeenheid (ketel) en de hoofdeenheid met het

stopcontact stevig met de kabels.
● 3. Plaats de opening van de opslagkan onder de filteruitlaat van de destilleerder en druk op

de aan-knop.

Dat is het! Zo eenvoudig is het om het zuiverste water te maken dat je kunt drinken! 
Het apparaat schakelt automatisch uit wanneer de ketel leeg is. 

Let op: We adviseren om de VEILIGHEIDSINSTRUCTIES goed door te nemen en de kopeenheid 
pas te openen als de ketel afgekoeld is. 

Let op: De waterdestilleerder heeft een beveiliging waardoor het verwarmingselement automatisch 
uitschakelt wanneer er geen water in de ketel is. Er is geen uit-knop. Mocht je de waterdestilleerder 
halverwege een cyclus willen uitzetten, trek dan de stekker simpelweg uit het stopcontact. 

Je kunt de uitstekende kwaliteit van je gedestilleerd water testen door middel van een ‘TDS meter’ en 
deze vergelijken met de kwaliteit van het  water uit de kraan of uit een fles. Je kunt zowel een ‘TDS 
meter’ via onze website bestellen: www.elixerwater.com 

https://elixerwater.com/


De actieve koolstoffilter dient om de 2 maanden te 
worden vervangen. De actieve koolstoffilter absorbeert de 
allerlaatste onzuiverheden na de destillatieproces en 
geef het water een aangename smaak. Deze is 
gemaakt van houtskool van kokosnootschalen en is 
100% natuurlijk en onschadelijk. 

Bij de aanschaf van een ElixerWater destilleerder 
worden er 3 actieve koolstoffilters geleverd, 2 los in de 
doos en 1 in de filteruitlaat van de waterdestilleerder. Je 
kunt meer actieve koolstoffilters zakjes via onze 
website bestellen: www.elixerwater.com 

Actieve koolstoffilters zakjes kunnen behoorlijk donker 
worden als ze gedurende een lange periode in contact 
komen met andere koolstoffilter zakjes. Ze kunnen 
een zwarte kleur afgeven. Dit komt door de grote 
absorptievermogen van de actieve kool.  

Je kan deze zwarte koolstoffilters zakjes prima gebruiken. Het enige wat je moet doen is de zwarte 
koolstoffilter meerdere malen in een kommetje met gedestilleerd water onderdompelen voor dat je 
deze gebruikt. 

SCHOONMAAKINSTRUCTIES: 

● Koppel de hoofdstroomkabel los van de ketel, de korte kabel van de kopeenheid los van de
ketel en verwijder de kopeenheid voordat je begint met schoonmaken. Dompel geen enkel
onderdeel van het apparaat onder in water en houd de buitenkant van het apparaat droog.

● Na ieder gebruik wordt de binnenkant van de ketel vies. Dit zijn alle opgeloste resten
aanwezig in het water (Let op: het is dus GEEN roest of andere vorm van corrosie!).
Spoel na ieder gebruik de binnenkant van de ketel met water. Je hoeft de bodem niet meteen
goed schoon te maken. Dit doe je met de bijbehorende schoonmaakmiddel* (citroenzuur).
Lees verder ‘Ketel schoonmaken instructies’ om erachter te komen hoe je dit op een
makkelijke wijze schoon krijgt.

● Maak zo af en toe de binnenkant van de kopeenheid droog en schoon met een schone en
droge theedoek.

*Schoonmaakmiddel (citroenzuur): je hebt wat citroenzuur gekregen bij de aankoop van deze
waterdestilleerder. Je kunt schoonmaakmiddel (citroenzuur) op onze website bestellen:
www.elixerwater.com

https://elixerwater.com/
https://elixerwater.com/


Onderhoud van de waterdestilleerder: 

● Veeg de binnenkant van de kopeenheid en de silicone ringafdichting schoon. Verwijder de
ringafdichting NOOIT om het schoon te maken. Veeg deze alleen af met schone theedoek.

● De waterhardheid is bij iedereen anders waardoor je vaker of minder vaak de binnenkant van
de ketel hoeft te reinigen en meer of minder citroenzuur hoeft te gebruiken. Maak de
binnenkant van de ketel na 7-14 beurten goed schoon om de waterdestilleerder goed te
onderhouden.

Ketel schoonmaken instructies (doe dit iedere keer na 7-14 beurten): 

1. Vul de ketel met water tot aan de MAX-lijn
2. Voeg 1-2 eetlepels van de schoonmaakmiddel* (citroenzuur) toe. Hoe meer citroenzuur

wordt gebruikt des te makkelijker het is om de bodem schoon te krijgen)
3. Verbind de hoofdeenheid met het stopcontact (zonder de kopeenheid)
4. Zet de waterdestilleerder aan en laat deze 30 minuten aan staan.
5. Verwijder de stekker uit het stopcontact.
6. Wacht totdat het water is afgekoeld en verwijder het water.
7. Maak gebruik van een zachte spons om de binnenkant goed schoon te maken en spoel deze

goed af met water.

Door dit te doen blijft je waterdestilleerder net zo goed als nieuw! 
De binnenkant de ketel is gemaakt van een zeer hoogwaardig materiaal, namelijk RVS 316. Dit 
materiaal is goed bestendig tegen citroenzuur. 
Gebruik NOOIT schuurmiddelen, reinigingsmiddelen, metalen borstels of metalen schuursponsjes. 

Tip: Zet destilleerapparaat ‘s nachts aan 
Voorkom dat je overdag lang moet wachten voor zuiver water of dat het water overdag op raakt door 
je waterdestilleerder ‘s nachts aan te zetten. 
Zorg er dan wel goed voor dat de opslagkan leeg is en dat deze goed gepositioneerd is om het water 
goed op te vangen. Je hoeft niet wakker te blijven omdat het apparaat automatisch uitschakelt.  
Heb je een dubbele meter thuis? Zo ja, kun je dan, om energiekosten te besparen, de destilleerder 
aanzetten tijdens stroom daluren, zoals ‘snachts en in het weekend. 

Smaak en geur van het water 
Door het splinternieuwe RVS ketel is het wel normaal dat het water een bepaalde smaak en geur 
heeft. Het kan dagen duren of zelfs weken voordat de smaak en geur helemaal verdwijnen. Het water 
is echter volkomen zuiver en veilig om te consumeren. De geur en smaak verdwijnen geleidelijk bij elk 
gebruik en na verloop van tijd wordt het water volledig geur- en smaakloos. 



HOE WERKT ELIXER WATER? 

Deze waterdestilleerder maakt gebruik van een stoomdestillatie en een actief koolstoffilter voor de 
laatste verontreinigingen. Het principe van verdamping, condensatie en neerslag vindt plaats in het 
apparaat. 

1. Het water wordt gekookt bij een temperatuur van 100 graden celsius door middel van een
verwarmingselement. Hierdoor worden allerlei microben zoals bacteriën en virussen
vernietigd.

2. Het water in de machine verdampt en laat dode microben, opgeloste vaste stoffen, zware
metalen en andere substanties achter.

3. Gassen met een laag kookpunt verlaten de distiller.
4. De waterdamp condenseert door middel van een ventilator en een koelsysteem aan de

bovenkant van de distiller.
5. Het gedestilleerde water gaat via een actieve koolstoffilter om de allerlaatste onzuiverheden

in het water te verwijderen en het water een heerlijk zachte smaak te geven.
6. Het gedestilleerde water verlaat de water distiller druppelend en wordt gelijk opgevangen in

een opvangkan. Het gezuiverde water is gelijk klaar om op te drinken!

Zo krijg je het zuiverste water wat je kunt drinken! 

Voor meer informatie bezoek onze vragen en antwoorden pagina www.elixerwater.com/faq. Mocht je 
andere vragen hebben, neem gerust contact met ons op via info@elixerwater.com. We staan voor je 
klaar! 

Kijk ook eens op onze website: www.elixerwater.com 

http://www.elixerwater.com/faq
mailto:info@elixerwater.com
http://www.elixerwater.com/

