
HydroGize™ – usein esitetyt kysymykset 

 

K: Mikä HydroGize on? 

V: HydroGize on helppokäyttöinen vetyä muodostava laite, joka lisää veden vetypitoisuutta ja tekee 

siitä emäksisempää. Kaarevan muotoilunsa ansiosta laitetta on helppo kuljettaa mukana. Pullon 

sisäpohjassa on laventelinvärinen LED-valo. Se on helppo ladata USB-liitännän kautta.  

 

K: Minkä kokoinen HydroGize on? 

V: Sen tilavuus on 355 ml. 

 

K: Mitkä ovat HydroGizen ulkomitat? 

V: Pullo on noin 20 cm korkea ja noin 7,5 cm leveä. 

 

K: Mitä HydroGize-tuotteeseen sisältyy? 

V: Tuote sisältää yhden HydroGize-vesipullon, USB-liitännän, vaihtovirtapistokkeen ja 

käyttöohjekirjan. 

 

K: Mikä tekee HydroGizesta ainutlaatuisen? 

V: Sillä voi tuottaa vedyllä rikastettua vettä missä tahansa, ja sitä on helppo kuljettaa mukana. 

 

K: Miten pitkään laitteen on annettava käydä? 

V: Vesipullo voi tuottaa jopa 500 ppb (miljardisosaa) vetyä, kun generaattori käy yhden minuutin 

ajan. Pullo tuottaa jopa 900 ppb kylmään veteen kolmen minuutin aikana. Kun vesi on lämmintä tai 

kuumaa, pullo tuottaa noin 500 ppb kolmen minuutin aikana. 

 

K: Miten laitetta käytetään? 

1. Lataa akku kytkemällä pullo virtalähteeseen USB-liitännän kautta.  

2. Lisää pulloon juomavettä. 

 



3. Aseta vetygeneraattorin ajastin haluamaasi asetukseen. Älä ravista pulloa generaattorin 

ollessa käynnissä, vaan anna sen olla paikallaan vedyn tuotannon aikana.  

4. Kun jakso on päättynyt, odota kymmenen minuutin ajan.  

5. Jos käytät Plus-öljyjä HydroGizen kanssa, muista puhdistaa laite huolellisesti heti käytön 

jälkeen, jotta se pysyy hyvässä kunnossa. Huomaa, että öljyjen lisääminen saattaa vähentää vedyn 

tuotantoa. Kunnossapidon helpottamiseksi siirrä öljyä sisältävä vetypitoinen vesi erilliseen astiaan, 

jos sitä ei käytetä heti. 

 

K: Voinko lisätä eteerisiä öljyjä suoraan HydroGizeen? 

V: Kyllä. Jos käytät Plus-öljyjä HydroGizen kanssa, muista kuitenkin puhdistaa laite huolellisesti heti 

käytön jälkeen, jotta se pysyy hyvässä kunnossa. Huomaa, että öljyjen lisääminen saattaa vähentää 

vedyn tuotantoa. Kunnossapidon helpottamiseksi siirrä öljyä sisältävä vetypitoinen vesi erilliseen 

astiaan, jos sitä ei käytetä heti. 

K: Onko HydroGize konepesunkestävä? 

V: Ei ole. Laite ei kestä suurta kuumuutta. Pese laite aina käsin. 

 

K: Miten HydroGize puhdistetaan? 

1. Pura vesipullo kolmeen osaan puhdistusta varten. 

2. Puhdista osat varovasti lämpimällä vedellä, miedolla astianpesuaineella ja pehmeällä liinalla. 

Älä käytä hankaavia tai syövyttäviä puhdistusaineita. 

3. Anna laitteen kuivua ennen sen lataamista.  

 

K: Voinko käyttää kuumaa vettä vedyn tuotannossa? 

V: Kyllä. Laite tuottaa vetyä kuumaan ja kylmään veteen. 

 

K: Täytyykö laitteeseen ostaa tai vaihtaa suodatin? 

V: Ei ole. Laitteessa ei ole kallista suodatinta, joka pitäisi vaihtaa. 

 

K: Täytyykö laitteessa käyttää tietyntyyppistä vettä vai kelpaako mikä 

tahansa vesi? 

V: Laitteessa voi käyttää tavallista vettä. 

 

K: Mistä materiaalista HydroGize on valmistettu? 



V: Pullon korkki, säiliö ja pohja on valmistettu Tritan™-muovista. Elektrodilevy on titaania. 

 

K: Jos jokin pullon osa rikkoutuu, onko varaosia saatavilla? 

V: Tällä hetkellä varaosia ei ole mahdollista ostaa. 


