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Параметри:

Компоненти               Хидрогенизираща машина за вода
    Машина за водородна вода
Какво е водородна вода?
Водородната вода е вода с добавени молекули водород. Чрез този процес
водата обогатена с водород засилва силите на организма, действа като 
естествен антиоксидант и подпомага по-бързото възстановяване на 
клетките. Водородните атоми се свързват със свободните радикали в 
тялото и ги извеждат по естествен път. Поради свойствата си, водородът 
извлича само вредните радикали, като по този начин регулира 
естествените процеси в организма и остава полезните вещества, без да 
нарушава цялостното състояние.

     Как работи машината за водородна вода?
Машината за водородна вода добавя водород към обикновенна вода, чрез 
процеса електролиза. След пречистване през специален филтър, 
филтрираната вода попада в камерата за електролиза, където се 
обогатява с водород, освен това се добавят магнезий и калций. Крайният 
резултат е водородна вода с полезни елементи и минерали в състава си, 
подходяща за ежедневна употреба. 

     Управление и поддръжка.
Работата с машината е улеснена, благодарение на сензорното управление 
и дисплей. Чрез бутоните може да изберете между различните опции, 
които предлага – магнезиева вода, с високо съдържание на магнезий, 
водородна вода – комбинирана вода с магнезий и водород, водородна 
вода с по-високо съдържание на водородни атоми и бутон за 
самопочистване на машината. На дисплея се появява какво време е 
нужно за изпъление на зададената опция.
 

Напрежение                                  DC12V/2A

  Мощност                                          15W

Нетно тегло                                        2,7кг

Вместимост на каната                           2 литра

Размер на каната                      120х205х250мм

Материали                     Стомана, титан-платина,
                                            ABS, силициев гел.

Околна температура               5-45 градуса по целзий

5-38 градуса по целзий

Източници на вода              всякакъв тип питейна вода

  Влажност на
околната среда                 80% при 25 градуса по целзий

   Температура на 
 използваната вода   

Параметри:

Компоненти Капак

Кана

Основа (Тяло)

Основа (Тяло)

Гумени подложки        

DC конектор
 захранване

Контролен панел
        

Основа (Тяло) Кана

Описание на продукта.
  1. Екологично чист материал за вода с високо качество.   
  2. Дизайна на продукта е направен така че да бъде лесен и сигурен за 
употреба. 
  3. Подмяната на филтъра е лесен. Дизайна на филтъра може да буде
направен и по изискване на клиента.
  4. Батерията е титан-платина, което гарантира по-дълъг живот.
  5. Мулти-функционален дизайн, който предлага на потребителя да 
използва уреда според своите предпочитания.
  6. Дизайна на уреда е направен  така, че звука на водовъртежа, който се 
образува да имитира звука на природен извор: позволявайки на кислородните
молекули да се разтворят във водата.
  7. Много цветен дисплей, които създава приятна атмосфера
  8. Дисплей за нивото на водата в каната, с помоща на който лесно можеда
се контролира нивото на водата.
  9. Количеството на водородното производство е два пъти по голяма в
сравнение с останалите продукти от подобен тип, като е важно да се отбележи
че след електролизата няма остатък на хлор във водата. 
Водата може да се консумира без притеснение.

Инструкции

   1. Изплакване с вода: Извадете каната от кутията и отворете капака. 
Изплакнете капака старателно на течаща вода. Внимавайте да не се мокри 
контактната част на уреда която се намира на неговото дъно. Извадете филтъра
и изплакнете под него на течаща вода за поне една минута, след което 
използвайки чиста вода изплакнете още веднъж, преди да затворите с капака, 
който вече е чист.
    2. Пълнене с питейна вода: Напълнете каната с вода със стайна температура,
като използването на минерална вода също е позволено.
    3. Подготовка: Поставете каната върку основата, така че да се прикрепи добре 
и след това затворете капака.
    4. Свързване към захранване: Свържете изходния накрайник на захранващият 
адаптер в устройството и включете щепсела в захранващата мрежа. Трябва да се
чуе звуков сигнал. Дисплея трябва да премигне два пъти и да покаже ‘00’, след 
което уреда ще премине в режим на готовност.
    5. Стартиране на продукта: Когато устройството е режим на готовност, натиснето 
стартовия бутон, трябва да се чуе еднократен звъков сигнал. Дисплея трябва да 
светне и продукта влиза в режим на изчакване.

Ръководство за употреба

Машина за водородна вода

      6.Задаване на финкция: Когато уреда е включен
      6.1. Hydrogen production/Strong: Когато се натисне този бутон се чува 
еднократен звуков сигнал. Индикатора под този бутон светва и на дисплея се 
появява „13“. Уреда започва процес на силна хидрогенизация и цветния дисплей
светва. След всяка минута стойноста изписана на дисплея ще се намалява с 1. 
Когато стойноста на дисплея достигне до 00, се чуват 6 последователни звукови
сигнала и дисплея ще изгасне. Уреда ще премине в режим на готовност.
      6.2. Hydrogen production/Standard: Когато този бутон е натиснат се чува 
еднократен звуков сигнал. Индикатора под този бутон светва и на дисплея се
появява „08“. Уреда започва процес на стандартна хидрогенизация и цветния
дисплей светва. След всяка минута стойноста изписана на дисплея ще се 
намалява с 1. Когато стойноста на дисплея достигне до 00, се чуват 6 
последователни звукови сигнала и дисплея ще изгасне. Уреда ще премине в 
режим на готовност.
       6.3. Rotating magnet/Oxigen: Когато този бутон е натиснат се чува еднократен 
звуков сигнал. Индикатора под този бутон светва и на дисплея се появява „10“.
Уреда започва процес на оксидация и цветния дисплей светва. След всяка 
минута стойноста изписана на дисплея ще се намалява с 1. Когато стойноста 
на дисплея достигне до 00, се чуват 6 последователни звукови сигнала и 
дисплея ще изгасне. Уреда ще премине в режим на готовност.
       6.4. Flush: Когато се натисне този бутон се чува еднократен звуков сигна. 
Индикатора под бутона светва и на дисплея се изписва „01“. Уреда преминава
на режим промиване и цветния дисплей светва. След една минута, се чуват 6 
последователни звукови сигнала, след което уреда изключва и преминава в 
режим готовност.
      7. Превключване на функции: Ако потребжителя иска да превключи от една 
програма на друга, необходимо е първо да натисни бутона на програмата, която
работи в момента , като по този начин ще я преустанови. След това може да се
избере нова програма, като се натисне съответния бутон. 
      8. По време на работа: Индикатор за нормална работа на уреда е е от 
дъното на каната да се образуват балончета а дисплеят да свети.
      9. Край на операцията. Когато времето на зададената програма изтече, 
устройството спира да работи. Цветния дисплей изгасва и продукта остава в 
процес на готовност. Ако по време на работа на уреда се натисне бутона за 
изключване това ще спре текущата програма и ще изключи уреда.

Подръжка
Не използвайте летливи разтворители, като перилни препарати или други 
подобни, за да почиствате уреда. 
Да не се използва уреда за напитки различни от питейна вода.
Препоръчително е уреда да се промива веднъж на всеки 10 цикъла.
Ако уреда по време на работа, прави повече балончета от обикновенно, 
най-вероятната причина е замърсяване на електродите. Те могат да се 
почистят, като се извади филтъра и после за 2 часа се налее малко оцет. 
Преди да отмиете оцета разклатете за около две минути.

Изискване за качестовото на използваната вода: 
Стандарт за питейност на водата GB5749-2006.

Използване на уреда за първи път.

Когато използвате уреда за първи път или не сте го изплолзвали за дълъг 
период от време, го почистете и измийте добре.

Съхранение на хидролизираната вода.
Сцел по-дълго запазване на качествата на хидролизиранта вода, тя може да
се замразява в хладилник,като преди това е запечатана добре.
Все пак препоръчително е да се пие веднага след като е получена от уреда.

Избягване на директна слънчева светлина

Моля не излагайте продукта на директна слънчева светлина.

Не пийте водата с която сте измивали уреда.

Почистване:
Не подлагайте продукта на директна течаща вода, защото водата
може да повреди някои от частите на уреда.

 

Използвне на захранващият адаптер.
Предлаганият в този комплетк захранващ адаптер е предназначен само за
този уред. Производителят не носи отговорност за поражения причинени от
изпозването на адаптера за други уреди или захранването на уреда с кабли
от други изделия или продукти.

Опаковка

Кана                               1бр

Филтър                            1бр

Основа                            1бр

Адаптер                           1бр

Инструкция за употреба               1бр
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