
Întrebări frecvente despre HydroGize™ 

 

Î. Ce reprezintă HydroGize? 

A. HydroGize este un dispozitiv de generare de hidrogen ușor de utilizat care îmbogățește apa cu 

hidrogen, apa fiind mai alcalină. Are formă curbată, este astfel mai ușor de transportat oriunde 

mergeți. Include, de asemenea, un indicator cu leduri de culoarea lavandei în baza interioară a 

flaconului. Se poate încărca cu ușurință prin USB.  

 

Î. Ce capacitate are HydroGize? 

A. Are o capacitate de 355 ml. 

 

Î. Care sunt dimensiunile exterioare ale HydroGize? 

A. Unitatea are o lungime de 8 inch și o lățime de 3 inch. 

 

Î. Ce elemente sunt incluse în HydroGize? 

A. Produsul include 1 flacon cu apă HydroGize, 1 conexiune USB, 1 conector CA și 1 manual de 

operare. 

 

Î. Care sunt caracteristicile unice ale HydroGize? 

A. Are capacitatea de a crea apă îmbogățită cu hidrogen, extrem de concentrată, pentru a-l putea 

purta cu dumneavoastră oriunde ați merge. 

 

Î. Cât timp trebuie să țin în funcțiune dispozitivul? 

A. Flaconul de apă poate genera o densitate de până la 500 ppb (părți la un miliard) atunci când 

generatorul funcționează timp de 1 minut. Flaconul generează până la 900 ppb în apă rece atunci 

când este setat la 3 minute. În apă caldă/fierbinte, flaconul generează până la 500 ppb în modul de 3 

minute. 

 

Î. Care sunt indicațiile de utilizare? 

1. Conectați flaconul la o sursă de electricitate folosind conectorul USB pentru a încărca 

complet bateria.  



2. Adăugați apă potabilă în flacon. 

3. Setați generatorul de hidrogen la setarea de timp dorită. Nu agitați generatorul atunci când 

este în funcțiune. În schimb, nu interveniți asupra acestuia în timpul generării de hidrogen.  

4. După finalizarea ciclului, așteptați timp de 10 minute.  

5. Atunci când utilizați uleiurile Plus cu HydroGize, curățați cu atenție dispozitivul imediat după 

utilizare pentru a întreține în mod corespunzător unitatea. Rețineți faptul că adăugarea de uleiuri 

poate reduce producția de hidrogen. Pentru facilitarea întreținerii, mutați apa îmbogățită cu ulei 

într-un recipient separat dacă aceasta nu este consumată imediat. 

 

Î. Pot adăuga uleiuri esențiale direct în HydroGize? 

A. Da. Totuși, atunci când utilizați uleiurile Plus cu HydroGize, curățați cu atenție dispozitivul imediat 

după utilizare pentru a întreține în mod corespunzător unitatea. Rețineți faptul că adăugarea de 

uleiuri poate reduce producția de hidrogen. Pentru facilitarea întreținerii, mutați apa îmbogățită cu 

ulei într-un recipient separat dacă aceasta nu este consumată imediat. 

 

Î. HydroGize poate fi spălat în mașina de spălat vase? 

A. Nu. Dispozitivul nu poate fi supus unor temperaturi extrem de ridicate. Spălați dispozitivul 

întotdeauna manual. 

 

Î. Care sunt instrucțiunile de curățare a HydroGize? 

1. Dezasamblați flaconul de apă în trei părți de curățat. 

2. Curățați ușor cu apă caldă, săpun pentru vase delicat și o lavetă moale. Nu utilizați agenți de 

curățare abrazivi sau corozivi. 

3. Lăsați dispozitivul să se usuce înainte de a-l încărca.  

 

Î. Pot utiliza apă fierbinte în timpul generării de hidrogen? 

A. Da. Dispozitivul va genera hidrogen în apă fierbinte sau rece. 

 

Î. Trebuie să achiziționez sau să înlocuiesc un filtru? 

A. Nu. Nu există niciun filtru costisitor de înlocuit. 

 

Î. Trebuie să utilizez un tip special de apă sau este acceptat orice fel de apă? 

A. Nu este necesară apă specială. 



Î. Din ce material este realizat HydroGize? 

A. Capacul flaconului, cilindrul și baza sunt realizate din plastic Tritan™. Placa pentru electrozi este 

realizată din titan. 

 

Î. Vor fi puse la dispoziție pentru achiziționare piese de schimb dacă se 

deteriorează ceva? 

A. Piesele de schimb nu sunt disponibile în acest moment. 


