
Vanliga frågor om HydroGize™ 
 

F. Vad är HydroGize? 

S. HydroGize är en lättanvänd vätegenerator som berikar vatten med väte, vilket gör vattnet mer 

alkaliskt. Den har en kurvig design som är lätt att bära så att du kan ta den med dig överallt. Det 

finns även en lavendelfärgad LED-lampa i basen på flaskan. Den laddas enkelt via USB.  

F. Hur stor är HydroGize? 

S. Den rymmer 355 ml. 

 

F. Vad är de yttre måtten på HydroGize? 

S. Enheten är 20,3 cm lång och 7,6 cm bred. 

 

F. Vad medföljer HydroGize? 

S. Produkten inkluderar en HydroGize-vattenflaska, USB-anslutning, nätströmskontakt och 

bruksanvisning. 

 

F. Vad är unikt med HydroGize? 

S. Den har förmågan att skapa starkt koncentrerat, väteberikat vatten när du är ute. 

 

F. Hur länge kan enheten gå? 

S. Vattenflaskan kan generera upp till 500 ppb (miljarddelar) när generatorn körs i 1 minut. Flaskan 

genererar upp till 900 ppb i kallt vatten på 3 minuter. Flaskan genererar upp till 500 ppb på 3 

minuter när vattnet är varmt/hett. 

 

F. Hur används den? 

1. Anslut flaskan till en strömkälla via USB-anslutningen för att ladda batteriet helt.  

2. Fyll på dricksvatten i flaskan. 

3. Ställ in vätegeneratorn på önskad timerinställning. Skaka inte flaskan när generatorn är 

igång. Låt den stå när väte genereras.  

 

 

 



4. Vänta i 10 minuter när genereringen är klar.  

5. När du använder Plus-oljor med HydroGize ska du komma ihåg att rengöra enheten noga 

efter användning. Observera att väteproduktionen kan minska om du tillsätter oljor. För att 

underlätta underhållet ska du överföra väteberikat vatten med tillsatta oljor till en separat behållare 

om det inte ska konsumeras omedelbart. 

 

F. Kan jag tillsätta eteriska oljor direkt i HydroGize? 

S. Ja. När du använder Plus-oljor med HydroGize ska du komma ihåg att rengöra enheten noga efter 

användning. Observera att väteproduktionen kan minska om du tillsätter oljor. För att underlätta 

underhållet ska du överföra väteberikat vatten med tillsatta oljor till en separat behållare om det 

inte ska konsumeras omedelbart. 

 

F. Tål HydroGize att diskas i diskmaskin? 

S. Nej. Enheten tål inte extrem värme. Tvätta alltid enheten för hand. 

 

F. Hur rengör jag HydroGize? 

1. Ta isär vattenflaskan i tre delar när den ska rengöras. 

2. Rengör delarna försiktigt med varmt vatten, skonsamt diskmedel och en mjuk trasa. Använd 

inte slipande eller frätande rengöringsmedel. 

3. Låt enheten torka innan den laddas.  

 

F. Kan jag använda hett vatten när väte genereras? 

S. Ja. Enheten kan generera väte i varmt eller kallt vatten. 

 

F. Måste jag köpa eller byta filter? 

S. Nej. Det finns inga dyra filter som måste bytas ut. 

 

F. Måste jag använda en speciell typ av vatten? 

S. Speciellt vatten behövs inte. 

 

F. Vilket material är HydroGize gjord av? 

S. Flaskans lock, cylindern och basen är tillverkade av Tritan™-plast. Elektrodplattan är av titan. 

 



F. Finns det reservdelar att köpa om något går sönder? 

S. Reservdelar finns inte tillgängliga för närvarande. 


