UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt láhev H2 FITVODA (3v1)
Pro správné použití zakoupené lahve si, prosím, před prvním použitím pozorně přečtěte tuto uživatelskou příručku.
Láhev obohacujici vodu o molekulární vodík. Přenosný generátor vody se zvýšeným obsahem molekulárního vodíku, SPE (PEM) technologie,
použití na PET láhve, inhalace vodíku.
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Rozměry (Ø, V): 74 mm x 272 mm
Hmotnost: 400 g (bez vody)
Objem: 480 ml
Výkon: 10 W (během provozu)
Akumulátor: DC 3,7 V / 1600 mAh (lithium polymer)
Doba nabíjení: 90 min
Počet cyklů: asi 10 cyklů (10 min) na jedno nabití
Koncentrace vodíku: 1,3 ppm (při 10 min procesu)
Koncentrace vodíku při inhalaci - přes 20 000 ppm za 20 min inhalačního procesu
ORP: až -650 mV (CSE)
Max. teplota vody: 30 °C
Elektr. napětí: 220 V
Nabíjení: pomocí USB kabelu
Hlasové navádění ve 4 jazycích
ovládání dotykem
můžete použít pitnou vodu, destilovanou vodu, upravenou vodu nebo vodu upravenou reverzní osmózou
vytváří čistou vodíkovou vodu bez ozonu a chloru
odděluje vodík a kyslík
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OBSAH BALENÍ
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tělo generátoru - MSDS
láhev 480ml - Tritan
inhalační nástavec + inhalační brýle
nástavec pro PET lahve
USB napájecí kabel
produktový manuál

MATERIÁL
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Tritan
MSDS (tělo, základna)
bez BPA
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POPIS PRODUKTU

1. generátor vodíku
2. tritanová láhev
3. víčko láhve
4. nástavec na našroubování jiných láhví
5. víčko nástavce
6. nástavec pro inhalaci k našroubování na horní část láhve č.2
7. inhalační brýle pro nasazení na část č.6
8. adaptér
9. USB nabíjecí kabel
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POKYNY K UŽÍVÁNÍ

●
●
●
●
●
●
●
●

před prvním použitím odšroubujte tritanovou láhev č.2 a odstňate modrou krytku na genarátoru č.1 (pod víčkem je voda z důvodu aby
membrána nevyschla). Poté složte zpět.
láhev doporučujeme plně nabít
naplňte láhev pitnou vodou a zavřete víčkem
zmáčkněte hlavní tlačítko
zvolte zmáčknutím hlavního tlačítka program č.1 (3 minuty) nebo program č.2 (10 minut) láhev sama hlásí výrobu vodíkové vody
po dokončení opět hlásí ukončení procesu a automaticky se vypne
zmáčknutím tlačítka lze během procesu láhev vypnout
pokud chcete dosáhnout vyšší koncentrace molekulárního vodíku, pak využívejte proces na 10 minut

Program č.1 generování po dobu 3 minut
když se chcete okamžitě napít vodíkové vody
● stiskněte akční tlačítko.
● displej se zapne melodií.
● stiskněte akční tlačítko ještě jednou
● je aktivován režim 1 generátoru vodíku.

Program č.2 generování po dobu 10 minut
když chcete pít vysoce koncentrovanou vodíkovou vodu, nebo inhalovat
● stiskněte akční tlačítko.
● displej se zapne melodií.
● stiskněte akční tlačítko ještě dvakrát
● je aktivován režim 2 generátoru vodíku.
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ZPŮSOB NABÍJENÍ
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ujistěte se, že je výrobek suchý a umístěte ho na rovnou podložku
nadzvedněte krytku zástrčky pro nabíjení v zadní části výrobku
zastrčit nabíječku do zásuvky a připojte konektor k výrobku
během nabíjení svítí LED kontrolka
po skončení nabíjení odpojte kabel z výrobku a zavřete kryt zástrčky

NASTAVENÍ JAZYKA
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stisknutím hlavního tlačítka zapněte.
stiskněte a podržte hlavní tlačítko po dobu 10 sekund, dokud neuslyšíte „generování dokončeno“ a nezačne blikat ikona baterie.
nastavte jazyk stisknutím tlačítka v cyklu možností. *Opakovací cyklus: angličtina -> čínština -> japonština -> korejština.
když vyberete jazyk, uvolněte akční tlačítko, automaticky se to uloží

English -> Chinese -> Japanese -> Korea
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NASTAVENÍ HLASITOSTI
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stisknutím hlavního tlačítka zapněte
stiskněte a podržte tlačítko po dobu 3 sekund, dokud nezačne ikona hlasitosti blikat
upravte úroveň hlasitosti stisknutím tlačítka v cyklu možností
opakovací cyklus: ztlumit -> hlasitost 1 -> hlasitost 2 -> hlasitost 3
chcete-li vybrat hlasitost, uvolněte akční tlačítko, nastaví se automaticky

POKYNY PRO MONTÁŽ A POUŽITÍ INHALAČNÍHO ADAPTÉRU
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připojte kanylu na ventil umístěný ve víčku adaptéru pro inhalaci.
naplňte láhev do ¾ vodou a našroubujte víčko adaptéru na horní část láhve s nasazenou dýchací trubicí
umístěte konec smyčky kanylové trubice přes hlavu, dýchací hroty nasuňte do obou nosních dírek a upravte provazec za krkem tak, aby
přiléhal k zadní části hlavy
spusťte generátor na druhý 10minutový cyklus, abyste vytvořili dostatečný tlak k vytlačení plynného vodíku do nosu
začněte inhalovat
čtvrtý bod opakujte do té doby, dokud chcete inhalovat
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NÁSTAVEC NA PET LÁHEV

●
●
●
●
●

vemte nástavec a našroubujte ho na generátor
našroubujte generátor s nástavcem na láhev s vodou - mějte prosím na paměti, že pokud nebude láhev s vodou k výrobku správně
připevněná, dojde při výrobě molekulárního vodíku k úniku vody
jakmile správně našroubujete láhev s vodou, postavte výrobek tak, aby láhev s vodou byla umístěna hrdlem dolů nad výrobkem. Výrobek musí stát na rovném povrchu
dále postupujte dle pokynů k užívání (zapněte proces č.1 nebo č.2)
po dokončení otočte generátorem vzhůru a odšroubujte láhev, abyste zabránili vylití vody
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Pravidelné mytí
Umývejte výrobek pravidelně kyselinou citronovou. Rozpusťte 5 g kyseliny citronové v láhvi s vodou, našroubujte ji k výrobku a dvakrát až
třikrát s ní zatřeste. Poté vodu vylijte.

Odstranění vodního kamene
Vodní kámen (soda a minerální látky) se bude časem usazovat na jednotce produkující molekulární vodík. Rozpusťte 5 g kyseliny citronové v
láhvi s vodou, přišroubujte k přístroji, nechte působit 1 hodinu, vodní kámen bude odstraněn.

Varování
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

nelijte do láhve vodu, která má více než 30 °C
nelijte do láhve sycenou vodu
před nabíjením výrobek osušte. Mohlo by dojít k elektrickému zkratu a výrobek by se mohl poškodit
pokud vám výrobek spadne nebo je poškozený nárazem, nepoužívejte ho
při použití by měl stát výrobek na rovné podložce
zacházejte s výrobkem opatrně, abyste předešli externím nárazům
nepoužívejte vodu, která obsahuje nečistoty, mohla by se poškodit elektroda
nevystavujte výrobek mrazu, ani vysokým teplotám
nečistěte vnitřek výrobku chemickými prostředky
udržujte výrobek mimo dosah dětí a zvířat
používejte pouze adaptér, který byl součástí balení
nedotýkejte se zástrčky, pokud máte mokré ruce
Pokud se vyskytne nějaký problém během užívání výrobku, tak prosím nejprve zkontrolujte následující případy a učiňte nápravná
opatření. Pokud problém trvá nebo zde není uveden, obraťte se na prodejce.
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