
„HydroGize™“ DUK 

 

K. Kas yra „HydroGize“? 

Ats. „HydroGize“ yra paprastas naudoti vandenilio generavimo įtaisas, kuris papildo vandenį 

vandeniliu ir taip padaro vandenį labiau šarminį. Jis yra gaubtos formos, todėl jį patogu nešiotis su 

savimi visur, kur reikia. Šio prietaiso indo pagrindas yra su šviesiai violetine LED lempute. Jį lengva 

įkrauti per USB jungtį.  

 

K. Kokio dydžio yra „HydroGize“? 

Ats. Jis yra 355 ml talpos. 

 

K. Kokie yra išoriniai „HydroGize“ matmenys? 

Ats. Įtaisas yra 8 colių aukščio ir 3 colių pločio. 

 

K. Kas pridedama prie „HydroGize“? 

Ats. Šio gaminio rinkinyje yra 1 „HydroGize“ vandens indas, 1 USB jungtis, 1 kintamosios srovės 

kištukas ir 1 darbo vadovas. 

 

K. Kuo ypatingas „HydroGize“? 

Ats. Jis gali padaryti vandenį labai koncentruotą, prisotinti jį vandenilio, bet kur, kur esate, todėl 

galite jį nešiotis visur. 

 

K. Kiek laiko turėčiau laikyti įjungtą prietaisą?  

Ats. Vandens indas gali generuoti iki 500 milijardinių dalių, jei generatorius veikia 1 minutę. Įjungtas 

3 minutes, šaltame vandenyje indas generuoja iki 900 milijardinių dalių. Veikdamas 3 minutes, 

šiltame arba karštame vandenyje indas generuoja iki 500 milijardinių dalių. 

 

K. Kokios yra naudojimo instrukcijos?  

1. Įjunkite indą į elektros šaltinį per USB jungtį, kad akumuliatorius visiškai įsikrautų.  

2. Įpilkite į indą vandens. 



3. Nustatykite vandenilio generatorių pagal norimas laiko nuostatas. Nekratykite, kol generatorius 

veikia. Kol veikia vandenilio generatorius, leiskite jam ramiai stovėti.  

4. Pasibaigus ciklui, palaukite 10 minučių.  

5. Jei su „HydroGize“ naudojate „Plus“ serijos aliejus, panaudoję būtinai iš karto išvalykite prietaisą, 

kad jis tinkamai veiktų. Turėkite omenyje, kad įpylus aliejaus, vandenilio gamybos veiksmingumo 

lygis gali sumažėti. Kad būtų lengviau prižiūrėti, perpilkite vandenilio prisotintą vandenį su aliejumi į 

kitą indą, jei nesuvartojate jo iš karto. 

 

K. Ar galiu pilti eterinius aliejus tiesiai į „HydroGize“? 

Ats. Taip. Tačiau, jei su „HydroGize“ naudojate „Plus“ serijos aliejus, panaudoję būtinai iš karto 

išvalykite prietaisą, kad jis visada tinkamai veiktų. Turėkite omenyje, kad įpylus aliejaus, vandenilio 

gamybos veiksmingumo lygis gali sumažėti. Kad būtų lengviau prižiūrėti, perpilkite vandenilio 

prisotintą vandenį su aliejumi į kitą indą, jei nesuvartojate jo iš karto.  

 

K. Ar saugu „HydroGize“ plauti indaplovėje? 

Ats. Ne. Prietaisas negali atlaikyti didelio karščio. Visada plaukite prietaisą rankomis.  

 

K. Kokios yra „HydroGize“ valymo instrukcijos? 

1. Norėdami išvalyti, išardykite vandens indą į tris dalis. 

2. Atsargiai išplaukite šiltu vandeniu, švelniu indų plovikliu ir minkštu audiniu. Nenaudokite 

abrazyvinių arba korozinių valiklių. 

3. Leiskite prietaisui išdžiūti prieš įkraunant.  

 

K. Ar norint generuoti vandenilį galima naudoti karštą vandenį? 

Ats. Taip. Prietaisas generuoja vandenilį ir karštame, ir šaltame vandenyje.  

 

K. Ar reikia pirkti arba keisti filtrą? 

Ats. Ne. Nereikia keisti jokio brangaus filtro. 

 

K. Ar reikia naudoti ypatingos rūšies vandenį, ar tinka bet koks vanduo? 

Ats. Nereikia jokio ypatingo vandens. 

 

K. Iš kokios medžiagos pagamintas „HydroGize“? 



A. Indo dangtelis, cilindras ir pagrindas yra padaryti iš „Tritan™“ plastiko. Elektrodų plokštelė yra iš 

titano. 

 

K. Ar bus galima įsigyti atsarginių dalių, jei kas nors sulūš? 

A. Šiuo metu nėra galimybės įsigyti atsarginių dalių. 

 


