
HydroGize™ Otázky a odpovědi 

 

OTÁZKA Co je HydroGize? 

ODPOVĚĎ. HydroGize je praktický prostředek generující vodík, o který obohacuje vodu, a ta získává 

vyšší zásaditost. Má zakřivený tvar, takže ho lze snadno přenášet a brát všude, kam jdete. Ve vnitřní 

základně láhve je zabudováno světlo LED fialové barvy. Přístroj lze snadno dobíjet přes USB.  

 

OTÁZKA. Jak je HydroGize velký? 

ODPOVĚĎ. Má kapacitu 355 ml. 

 

OTÁZKA. Jaké jsou vnější rozměry HydroGize? 

ODPOVĚĎ. Jednotka je vysoká 20 cm a široká 7,5 cm. 

 

OTÁZKA. Co je k HydroGize dále přiloženo? 

ODPOVĚĎ. Produkt obsahuje 1 láhev na vodu HydroGize, 1 konektor USB, 1 adaptér na střídavý 

proud a 1 návod k použití. 

 

OTÁZKA. Čím je HydroGize unikátní? 

ODPOVĚĎ. Má schopnost vytvořit vysoce koncentrovanou, vodíkem obohacenou vodu, když právě 

cestujete, a můžete si ji vzít kamkoli s sebou. 

 

OTÁZKA. Jak dlouho bych měl přístroj nechat v provozu? 

ODPOVĚĎ. Láhev na vodu dokáže generovat až 500 ppb (počet částic na 1 miliardu jiných částic), 

přičemž generátor běží 1 minutu. Láhev generuje až 900 ppb ve studené vodě s nastavením na 3 

minuty. V teplé/horké vodě láhev generuje až 500 ppb v tříminutovém režimu. 

 

OTÁZKA. Jak se používá? 

1. Láhev zapojte do zdroje napájení pomocí USB konektoru, aby se baterie zcela dobila.  

2. Do láhve nalijte pitnou vodu. 

 



3. Generátor vodíku nastavte na požadovaný časový interval. S generátorem netřepejte, pokud 

je v provozu. Naopak ho před generováním vodíku někam postavte.  

4. Po ukončení cyklu vyčkejte asi 10 minut.  

5. Pokud používáte oleje Plus s HydroGize, nezapomeňte přístroj důkladně očistit 

bezprostředně po použití jakožto součást řádné údržby jednotky. Upozorňujeme, že přidáním oleje 

se může snížit produkce vodíku. Pro snadnou údržbu přelijte olejem doplněnou a vodíkem 

obohacenou vodu do jiné nádoby, jestliže ji hned nehodláte spotřebovat. 

 

OTÁZKA. Mohu vlít esenciální oleje přímo do HydroGize? 

ODPOVĚĎ Ano. Ale při používání olejů Plus s HydroGize nezapomeňte přístroj důkladně očistit 

bezprostředně po použití jakožto součást řádné údržby jednotky. Upozorňujeme, že přidáním oleje 

se může snížit produkce vodíku. Pro snadnou údržbu přelijte olejem doplněnou a vodíkem 

obohacenou vodu do jiné nádoby, jestliže ji hned nehodláte spotřebovat. 

 

OTÁZKA. Lze HydroGize mýt v myčce? 

ODPOVĚĎ Nikoli. Přístroj není odolný vůči extrémně vysokým teplotám. Přístroj je třeba vždy umýt 

ručně. 

 

OTÁZKA. Jaké jsou pokyny pro čištění přístroje HydroGize? 

1. Před mytím rozeberte láhev na vodu na tři součásti. 

2. Opatrně omývejte teplou vodou, šetrným přípravkem na nádobí a měkkou utěrkou. 

Nepoužívejte žádné abrasivní ani žíravé čisticí prostředky. 

3. Před nabíjením nechte přístroj oschnout.  

 

OTÁZKA. Mohu při generování vodíku používat horkou vodu? 

ODPOVĚĎ. Ano. Přístroj generuje vodík v horké nebo studené vodě. 

 

OTÁZKA. Musím zakoupit či vyměnit filtr? 

ODPOVĚĎ. Nikoli. Neexistuje žádný drahý filtr, který by se vyměňoval. 

 

OTÁZKA. Musím použít speciální druh vody, nebo bude fungovat jakákoli 

voda? 

ODPOVĚĎ. Není potřeba žádná speciální voda. 



OTÁZKA. Z jakého materiálu je HydroGize vyroben? 

ODPOVĚĎ. Uzávěr láhve, válec a základna jsou z plastu Tritan™. Elektrodová deska je titanová. 

 

OTÁZKA. Bude možné zakoupit jakékoli náhradní komponenty, pokud se 

některý rozbije? 

ODPOVĚĎ. V tuto chvíli nejsou k dispozici náhradní díly. 


