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NÁVOD NA POUŽITIE
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1. SPÔSOB PREVEDENIA DO PREVÁDZKY

•Prístroj sa dá používať iba s pitnou vodou. Nemôže sa používať s vodou neznámeho 
pôvodu, šťavou ovocia, nápojmi, čajom, kávou alebo inými chemickými roztokmi.
•  Produkt používa princíp SPE film elektrolýzy. Pri prvom použití sa vytvorí menej 
bubliniek, SPE film je potrebné aktivovať ktomu, aby sa maximalizovalo obsah 
vodíka.
•Spôsob aktivácie – prevedenie prístroja do prevádzky:   
   o Normálny pomalší spôsob aktivácie: bežným používaním prístroja;
      º Horúcou vodou (horúca voda 80°C alebo menej, počas odporúčanej eletrolý-    
      zy môže urýchliť proces aktivácie).
•K normálnemu fungovaniu vodíka treba vždy nechať vodu vo fľaške, aby sa vyhlo 
vysušeniu SPE filmu.
•Batériu lítiovú pri prvom použití je potrebné úplne vybiť, teda pred úplným nabitím 
použite zostatkovú elektrinu.
•Úplné nabitie 3,5 A lítiovej batérie trvá 3,5 hodiny.
••Spodok prístroja je elektrické, preto držte ďalej od vody, hlavne otvor pre napojenie 
nabíjačky, vypínač a spodok. Len horná sklenená časť je schopná byť v kontakte s 
vodou dlhšiu dobu.
•Tvrdá voda (vysoký obsah minerálov) sa môže usadiť na povrchu elektródy. Na očis-
tenie nepoužívajte ostré prostriedky, ktoré môžu oškrabať. Na čistenie používajte 
ocot, alebo kyselinu citrónovú.
•Stena nádržky je z dvojvrstvového priehľadného skla, napriek tomu v úplne studen-
om stave sa nemôže dostať do kontaktu s horúcou vodou.
•Deti nemôžu používať bez dohľadu, alebo pomoci rodičov.
•Ak prístroj sa pokazí, nezačnite rozmontovať, opravovať. Firma nie je zodpovedná za 
škody pôsobené počas opravnej činnosti zákazníkom. V prípade poruchy kontaktu-
jte Vášho dodávateľa

2.1/ Naplňte dostatočné 
množstvo vody do fľašky 
(teplota vstupnej vody)

Stlačte gombík
na zapnutie prístroja
(zvuk počas procesu)

Gombík na zapínanie

2.2/

2.3/Počkajte 3 minúty 
(rozsvieti)

2.4/Dokončenie procesu
(3x pípanie)

2. NÁVOD NA POUŽITIE:
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3. TECHNICKÉ PARAMETRE

Nabíjačka
Výkon
Kapacita
Požiadavka 
na kvalitu vody

Požiadavka 
na teplotu vody
Netto váha
Koncentrácia 
vodíka
ORP
Kapacita 
batérie
Rozmery

5V1A (môže sa používať aj nabíjačka mobilného telefónu) 

500 g

Pitná voda

≤ 5 W

≤ 80 °C

400 ml

1000 -
1300 ppb
-300 ~ -450 mv

1500 mAh

D70 mm x 205 mm

4. ŠTRUKTÚRA PRÍSTROJA

Nabíjací kábel

Diagram

Veko

Vstup pre nabíjačku

Gombík na zapínanie

Spodná časť z čelného pohľadu

Teleso flašky
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Záručný list

Vážený Zákazník!
 Poprosíme po nákupe pozorne prečítať tento záručný list. Prosíme to 
uchovať na účely opráv!
1. Pred prevedením prístroja do prevádzky prosíme pozorne prečítať 
     návod na použitie. Firma nezodpovedá za škody pôsobené človekom 
     alebo za škody pôsobené neoprávneným zasahovaním do funkcie 
     prístroja. 
2. Ak dôjde k problému v kvalite do jedného roku od dátumu nákupu, 
          tak klient je oprávnený na údržbu, či opravu prístroja bez všelijakých 
    nákladov.
3.  Na nasledovné podmienky záruka neplatí:
- Chyby pochádzajúce sa z nedodržaní stanovených záručných podmienok,
- Ak do prístroja zasahovala neoprávnená osoba alebo firma, koho            
  neodporúčala dodávateľská firma,
- Škodu pôsobil pád alebo úder,
-- Chyby pochádzajúce sa z nesprávneho používania prístroja,
- Opotrebovanie pochádzajúce sa z bežného používania prístroja.
4. Ak škodu pôsobil človek mimo záručnej doby, tak oprava a náhradné  
     diely sa normálne účtujú.
5. Ak prístroj sa pokazí, prosím obráťte sa na Vášho dodávateľa s nasle
     dovnými infromáciami: Vaše meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, 
     dátum nákupu, popis poruchy.

Meno nákupcu

Adresa

Telefónne číslo

Dátum nákupu

Meno firmy

Adresa firmy

Poruchový stav


