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Uživatelská příručka

4 kroky před prvním použitím

1. Pečlivě láhev vypláchněte. 
2. Poté do láhve nalejte teplou vodu do 60 °C, spusťe proces výroby a nechejte v ní vodu 7–8 hodin. 
3. Spusťte 6–8krát proces výroby vodíkové vody. 
4. Nyní je láhev připravena.

Záruka
Záruční doba 36 měsíců platí pro všechny komponenty láhve včetně baterie, nevztahuje se však na její kapacitu. Snižování 
kapacity baterie vlivem používání je běžným jevem (stejně jako například u mobilních telefonů), a proto nemůže být 
předmětem reklamace. Na kapacitu baterie drží výrobce zkrácenou záruku v délce 6 měsíců.

Několik otázek a odpovědí k procesu používání

Můžeme k výrobě vodíkové vody čaj nebo sycenou vodu?
Ne, sycený nápoj způsobí vysoký tlak uvnitř přístroje a může způsobit poškození.
Čaj může produkovat minerální vodní kámen nebo jiné látky. 

Jaký druh vody je vhodný pro výrobu vodíkových vod?
Pitná voda pro domácnost, čistá voda, s teplotou pod 60 °C, voda s příliš vysokou teplotou způsobí rychlý únik obsahu 
vodíku

Do kdy vypít vyrobenou vodíkovou vodu?
Vodík rozpuštěný ve vodě bude v průběhu času postupně unikat, takže vypíjte vodu do 30 minut od vyrobení. Pokud se 
voda po generování déle než 30 minut nepije, doporučujeme připravit čerstvou vodíkovou vodu, aby byla zajištěna vysoká 
koncentrace vodíku ve vodě.

Doporučujeme
Nechte na dně láhve vždy malé množství vody, aby elektroda nevyschla. Pokud vyschne, je třeba před dalším použitím 
nalít do láhve vodu a nechat elektrodu nasáknout po dobu 4 hodin

Jak čistit vnitřek láhve?
Jednou za 2-3 měsíce je vhodné vyčistit láhev pomocí bílého octa. Do láhve nalejte 300 ml teplé vody (40-60 °C) pak 
přidejte 30 ml bílého octa, který promícháte s vodou. Pokud je láhev výrazně znečištěná, použijte poměr octa a vody 1: 2. 
Nechte chvíli odstát, jemně promíchejte a vylijte, následně vypláchněte čistou vodou. Tento postup opakujte.

Z nějakého důvodu může láhev náhle přestat fungovat - tedy pracuje kratší než 10 minut, nebo se nezapne, nebo se po 
zapnutí vypne.Do láhve nalijte vodu, zkontrolujte, zda je nabitá baterie.

Jestliže přetrvává výše zmíněná situace při dostatečném nabití, vyčistěte lahev podle pokynů "Jak čistit vnitřek lahve". 
Různé regiony se vyznačují různou kvalitou vody. 
V oblastech s tvrdou vodou mohou na elektrolytické mřížce usazovat bílé nebo šedé nánosy cizorodé povahy; jelikož je 
elektrolytická mřížka vyrobena z titanu, který odolává korozi, cizorodá hmota se postupně hromadí a má vliv na citlivost 
elektrolytické mřížky, proto čip nemusí správně vyhodnotit objem nebo kvalitu vody a automaticky se vypne.
Lahev pravidelně umývejte, abyste předešli výše uvedeným situacím. 
Nikdy nepokračujte v procesu výroby vodíkové vody s toutéž vodou, která prošla částečným nebo plným procesem.

1. Nalijte vhodné 
množství pitné vody

2. Zmáčkněte jednou 
tlačítko start

3. Počkejte 3 minuty 4. Voda je připravena
svítí 3x pípnutí
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Základna zadní pohled
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Nabíjecí kabel Víčko

Nabíjecí otvor


