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Vandenilis yra selektyvus antioksidantas, kuris pasirinktinai šalina žalingus
laisvuosius radikalus, bet saugo naudingus radikalus.

Vandenilis yra saugus, labai efektyvus ir neturi šalutinio poveikio.

Molekulinis vandenilis veikia kaip antioksidantas, priešuždegiminė, jauninanti ir
ląstelių atsistatymą skatinanti priemonė.

Molekulinis vandenilis plačiai naudojamas kovojant su oksidaciniu stresu,
didina mitochondrinę energiją, skatina medžiagų apykaitą.
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Du naudojimo būdai

II.  Su vandens
     buteliu 2 pav.

Naudojimo instrukcija

Pristatomas rinkinys

Veiksmas Lengvas sensoriaus palietimas Pirma spalva Garsinis signalas

Įjungimas 3 minutėms 2 kartus 1 kartas

2 kartus Nėra

Įjungimas 9 minutėms 

Išjungimas

3 kartus

Žalia

Nėra

Mėlyna 2 kartas

Šviesos indikatoriai
Mėlyna: įkrovimo metu; išsijungia, kai generatorius yra visiškai įkrautas.
Vaivorykštė: veikimo metu.
Raudona: akumuliatorius išsikrovęs, turite įkrauti įrenginį.

Prieš naudojimą
1.  Pirmą kartą naudojant vandenį, nuo vandenilio generatoriaus nuimkite
vandens kolbą, tada nuimkite kamštį nuo vandenilio generatoriaus kakliuko,
kaip tai parodyta paveikslėlyje (5). Tuomet sandariai užsukite vandens 
kolbą, kad susidarant vandeniliui nebūtų nuotėkio. Į kolbą įpilkite kambario
temperatūros geriamojo vandens ir palikite 3 valandoms. Išpilkite vandenį
ir vėl pripildykite kolbą geriamuoju vandeniu.
2. Visiškai iškraukite akumuliatorių.
3. Plaukite ir valykite vandenilinio vandens generatorių švariu arba filtruotu
vandeniu, (nepažeiskite elektrodo!).
4. Lengvai palieskite jungiklio jutiklį, kad prasidėtų vandenilio generavimo
procesas. Du palietimai iš eilės, įjungs prietaisą trims minutėms; trys 
prisilietimai - devynioms minutėms. Nepamirškite, kad reikia daryti
lengvus palietimus, todėl nespauskite jutiklio jungiklio stipriai.

I.  Su rinkinyje 
    esančia kolba 1 pav.

Nešiojamas variantasPilnas rinkinys

Pav.(1) Pav. (2)

Pav. (3)

USB kabelisNaudojimo vadovasDviem būdais naudojamas
vandenilinio vandens

generatorius

Dangtelis

Dangtelis

Dangtelis

Vandens lygio linija

Kolba

Kolba

Vandens butelis

Vandenilio 
generatorius

Vandenilinio
vandens
generatorius

Jungiklis

Jungiklis

Dual Use Hydrogen Generator

user manual

Produkto komplektacija

Pav. (4)

Pav. (5)

·
·
·

Silikoninis tarpiklis

Silikono žiedas
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Saugos priemonės

-4-

Kad nesugadintumėte H2Life, vandenilio generavimui naudokite tik gryną,
geriamąjį ar mineralinį vandenį, ne gazuotą, ne aukštesnės kaip 60 °C 
temperatūros.
Kad išvengtumėte žalos, neplaukite prietaiso karštu vandeniu ar plovikliu.
Norėdami išvalyti prietaisą, naudokite tik baltą actą, sumaišytą su vandeniu
(1: 2) arba citrinų rūgštimi, atskiesta vandeniu.
Kad išvengtumėte nuotėkio, prieš pilant vandenį į kolbą, įsitikinkite, kad kolba
ir vandenilio generatorius yra tvirtai sujungti.
Jei vandenilio gamybos metu įsižiebia raudona lemputė, įkraukite akumuliatorių
ir vėl naudokite pilnai įkrautą generatorių (siekiant apsaugoti grandinę, baterijos
įkrovimo metu vandenilinio vandens generatoriaus neveikia).
Kaip parodyta paveiksle (2), kad išvengtumėte butelio išsipūtimo, prašome
rinktis 3 minučių vandenilinio vandens generavimo režimą ne daugiau kaip tris
kartus iš eilės. 
Vienam vandens buteliukui 9 minučių režimas  gali būti pasirinktas tik vieną
kartą. Kitaip tariant, neįjunkite vandenilio generavimo ilgiau nei 9
minutes nepertraukiamai.
Prieš pradėdami procesą, užveržkite kolbos dangtelį, kad išvengtumėte vande-
nilio nutekėjimo.
Prietaisas turi veikti vertikalioje padėtyje, vandenilio generatoriui esant apačioje.
Nesubraižykite vandenilio generatoriaus elektrodo kietu daiktu, kad nepažeis-
tumėte platinos dangos. Taip pat stenkitės nesubraižyti kolbos valymo metu.
Nenaudokite prietaiso, jei butelyje nėra vandens. Priešingu atveju 
membrana sudegs.
Palikite nedidelį kiekį vandens vandenilio generatoriuje. Tokiu būdu membrana
bus išlaikoma drėgna ir prietaisas kiekvieną kartą generuos maksimalų 
vandenilio kiekį.
Vieną kartą per savaitę pusę valandos valykite prietaisą balto acto, sumaišyto 
su vandeniu (1: 2) arba citrinos rūgšties tirpalu.
Jei membrana išdžiūva ilgiau nei dviem dienoms, įdėkite į švarų vandenį 
mažiausiai 6 valandoms.
Nedėkite prietaiso į mikrobangų krosnelę ir nelaikykite greta šilumos šaltinio.
Nepanardinkite prietaiso į vandenį.
Nebandykite išardyti, remontuoti ar modifikuoti prietaiso patys.
Vandenilio generatoriaus pagrinde esanti ozono šalinimo skylė 
neturėtų būti užblokuojama

2. Apverskite 
    aukštyn dugnu. 

4. Gerkite vandenį.

1. Atidarykite
    dangtelį.

2.  Į kolbą įpilkite
     vandens

3.  Įjunkite
      įrenginį.

4. Baikite
    generuoti
    vandenilį.

5. Gerkite vandenį.

Pirmasis naudojimo būdas: kaip parodyta pav. (1)

1. Atsukite kolbos dangtelį ir įpilkite vandens (geriamojo, filtruoto arba
mineralinio) į kolbą iki vandens lygio linijos (kaip parodyta 3 pav.). Tada
tvirtai prisukite kolbos dangtelį.
2. Lengvai ir greitai bakstelėkite jungiklio jutiklį du ar tris kartus, vandenilio
generavimui tris ar devynias minutes.
3. Pasibaigus generavimui, nusukite kolbos dangtelį ir gerkite vandenilinį
vandenį.

Antrasis naudojimo būdas: kaip parodyta pav. (2)
1. Išsukite kolbą iš vandenilio generatoriaus (kaip parodyta 3 paveiksle).
2. Atidarykite buteliuką (geriamąjį vandenį, filtruotą vandenį, mineralinį vandenį),
    išpilkite šiek tiek ir palikite vandens mažiausiai 1,5 cm atstumu iki butelio
    kakliuko apatinės dalies.
3. Suspauskite butelį ir išleiskite orą tol, kol vanduo pasieks kaklelio viršų.
    Priešingu atveju, generuojant vandenilį plastikinis butelis gali išsipūsti
    ir netgi sprogti.
4. Apverskite vandenilio generatorių ir tvirtai prisukite prie butelio kakliuko.
    Vandenilinio vandens generatorių grąžinkite į įprastą padėtį ir įsitikinkite,
    kad nėra nuotėkio (parodyta 2 pav.).
5. Pasirinkite 3 arba 9 minučių vandenilio generavimo režimą. Atkreipkite dėmesį,
    kad, norint išvengti per didelio slėgio buteliuko viduje, negalima generuoti
    daugiau kaip 9 minutes nepertraukiamai! Pasibaigus generavimui, nusukite
    vandenilio generatorių. Dabar galima gerti vandenį

3. Palieskite
     jutiklio jungiklį.

1. Užsukite
    butelį ant
    vandenilio
    generatoriaus. 

1. Užsukite dangtelį
    ant vandenilio
    generatoriaus.
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Garantija

1. Platintojas užtikrina dvejopo naudojimo H2Life vandenilio
generatoriaus tinkamą veikimą dvejus metus nuo pirkimo datos.
2. Garantija apima defektinių dalių remontą ir keitimą, kurį atlieka platintojo
įgaliotas personalas arba oficiali techninės pagalbos tarnyba savo dirbtuvėse.
3. Prietaisui netaikoma garantija dėl mechaninių pažeidimų, akivaizdžių
veikimo sąlygų pažeidimo požymių ir reguliarios priežiūros trūkumo. Garantija
neapima dalių, kurioms būdingas normalus nusidėvėjimas.
4. Garantija nustoja galioti, kai nepatvirtintas asmuo remontuoja įrangą,
neteisėtai išardo įrenginį arba neteisėtai pakeičia jo dizainą.
5. Dėl bet kokių garantijos reikalavimų turi būti pateikta pirkimo sąskaita
faktūra arba užpildytas garantijos sertifikatas. Dalys pakeistos garantinio
remonto metu lieka platintojo nuosavybe.

H2Life dvejopo naudojimo vandenilio generatorių gali be
apribojimų naudoti bet kokio amžiaus žmonės.

Naudotojai

Visada palikite nedidelį kiekį vandens vandenilio generatoriuje.
Norėdami pradėti generuoti vandenilį, lengvai palieskite jungiklio jutiklį (atkreip-
kite dėmesį, kad tai yra jutiklis, todėl nespauskite stipriai).
Generuojant vandenilį ant generatoriaus gali atsirasti nedidelių vandens lašų.
Tai yra normalu.
Išpakuojant prietaisą kartais galima aptikti skysčio generatoriaus viduje. Tai 
reikalinga, kad membrana būtų išlaikyta drėgna. Šio vandens nereikėtų
naudoti. Generatoriaus vidų prieš naudojimą išplaukite geriamuoju vandeniu.
Rekomenduojama gerti nuo keturių iki septynių stiklinių vandenilinio vandens
per parą suaugusiems ir atitinkamą kiekį vaikams.
Prietaiso valymas: rekomenduojama kiekvieną savaitę išvalyti prietaisą įpilant
balto acto tirpalo,sumaišyto su šiltu vandeniu (1:2) arba citrinos rūgšties tirpalu.
Palaikykite rūgšties tirpalą pusvalandį, keletą kartų supurtykite, po to keletą
kartų išplaukite prietaisą švariu vandeniu.

Patarimai kaip naudoti

Techninės specifikacijos

Įkrovimo laikas 3,5-4 valandos (nenaudoti įkrovimo metu)

Įtampa 3.7V

Talpa 1250 mAh

3 minutės – 18 ciklų
9 minutės – 5-7 ciklų ：

Talpa 320 ml
Svoris 320 gr

Matmenys Diametras - 61 mm, aukštis – 261 mm

Naudojimo laikas Daugiau kaip 3000 valandų

Darbo ciklų skaičius
po pilno įkrovimo
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