1. Съдържание на опаковката

3. Последователност на операциите
Напълнете бутилката с питейна вода

БУТИЛКА ЗА ВОДОРОДНА ВОДА
BIOGENIS BG7013

Хидрогенна бутилка – 1бр

Зарядно устройство – 1бр

Внимание.
Да не се използват газирани течности,
или течности с температура над
80 градуса по целзий.
Кутия – 1бр

Еднородна електролиза
За получаване на равномерна електролиза, по време на работа
на уреда може да го разклащате.

КРАЙ

USB кабел – 1бр

Ръководство за употреба

Включете и изберете време
5 минути електролитно време

В края на цикъла отново се чува звук “бийп, бийп“. Когато дисплея
спре да мига това означава че процесът е приключил. След това
зарядът на батерията отново ще се покаже на дисплея и ще изгасне,
а след това и захранването ще се изключи автоматично.

Зареждане

Упътване на продукта – 1бр

Когато на екрана се покаже информация за ниисък заряд на
батерията, трябва да включите към зарядното устройство.
Батерията трябва да се зареди за 2 до 3 часа.

2. Инсталация
Наименование на всяка част от устройството:

Зареждането не е приключило
Преди да излезе на дисплея информация за живота на батерията,
когато зареждането е приключило, отново докоснете бутона за
включване или той няма да старира зареждането и захранването ще
се изключи автоматично. Ако искаш да използваш отново се върни
на стъпка 1 (Стартиране).

Капачка

Зарядно устройство

Електрод

Tяло

Стартиране
LED дисплей

DC конектор

Сензорен превключвател
Основа

Докоснете бутона за включване и задръжте за около 3 секунди,
докато се чуе звук “бийп, бийп“. На екрана трябва да се появи
съобщението „ORP WATER“ и информация за заряда на батерията:

DC конектор

Изключване на процеса.
По време на работа, за да прекъснете процеса или да изключите
захранването, докоснете и задръжте старт бутона за 3 секунди.
Дисплеят трябва да изгасне и захранването ще се изключи
автоматично.

Когато свържете зарядното устройство с уреда, ако червеният
светодиод мига, това означава че батерията се зарежда. Когато
червеният светодиод спре да мига, това означава, че батерията
е заредена.

4. Рутинна подръжка
1. След всяка употреба, изплакнете електрода с вода за да удължите
живота на работа на устройството.
2. По време на рутинната подръжка е допустимо да се използва и
лимонена киселина за почистване на електрода. За да постигнете
по добро почистване на съда, сложете 25гр. Лимонена киселина в
500мл топла вода и напълнете бутилката за около 20-30 минути.
След това изплакнете обилно с чиста вода.

Стъпка 1

Стъпка 3

Уреда да се използва при околна температура от 5 до 45 градуса по целзий.

Съхранение: Продукта да се съхранява на сухо място, далеч от пряка
слънчева светлина.
Продуката да се зарежда само със зарядното от комплекта.
Фирмата производител не носи отговорност за поражения предизвикани
от излпозването на зарядни от други прозиводители или зарядни за друг
тип устройства.

Как да съхраняваме хидронизираната вода
За да се удължат качествата на хидронизираната вода тя трябва да бъде
затворена/запечатана в съд и да се съхранява в хладилник. Препоръчително
е водата да се пие възможно най-скоро след процеса на хидронизация.

7. Подръжка и условия за безопаснот
След всяко 5 използване на уреда бутилката трябва да се измива

Стъпка 2
лимонена киселина

25г. лимонена киселина

Използване за първи път
Преди да изпозлвате уреда за първи път, почистете добре стъклената част.
Изплакнете поне три пъти, водата от изплакването не бива да се пие.

разбъркване

Продукта да не се потапя целият във вода.

Устройството или отделни части от него не трябва да се държат
близо до огън.

топла вода 40 - 60 °С

Да се избягва излагането на пряка слънчева светлина

Съхранение: Продукта да се съхранява на сухо място, далеч от пряка
слънчева светлина.

Да не се излага продукта на температура под
0 градуса по целзий

Продуката да се зарежда само със зарядното от комплекта.

5. Задбележки

Възможна причина е нисък заряд на батерията.
Да се свърже към зарядното за поне 5 секунди докато
светне дисплеят.

6. Зарядно и батерия – използване и обслужване
Преди да се използва за първи път е необходимо батерията да се зареди
напълно. При свързване към зарядното светодиода започва да мига.
Когато мигането престане, това означава че батерията се е заредила.
След пълен заряд на батерията е задължително уреда да се изключи
от зарядното устройство.

Фирмата производител не носи отговорност за поражения предизвикани
от излпозването на зарядни от други прозиводители или зарядни за друг
тип устройства.

9. Технически параметри
Зарядно

Размери

Консумация

Диаметър

Време за електролиза

Вместимост

Пълен заряд

Тегло

Материал

10, Работна среда
Температура на въздуха
Влажност на въздуха

Да не се използват каквито и да било напитки различни от питейна вода.

след 20-30 минути изплакнете обилна
с чиста вода

Продукта не иска да се зарежда.

BIOGENIS BG7013

Да не се използват разтворители или летливи тезности за почистване.

Стъпка 4

Предопреждения
Тялото не бива да се разделя от захранващата капачка
докато работи.

Име на продукта

Забранено е поставянето на уреда в микровълнова печка, чайници,
мултикукъри или кани за затопляне на вода.

Забранено е отварянето на продукта с цел поправка освен от персонал
на оторизиран сервиз.

напълнете бутилката

8. Спецификация на продукта и принцип на работа.

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.

Температура на водата
Качество на водата

Петейна вода,
Минерална вода

