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Ohutusjuhised 
Toote ohutuks kasutamiseks ning ohtude ja varalise kahju ennetamiseks tuleb järgida järgnevaid 
reegleid.

Märkused elektritoite kohta
  
  
• Ärge kasutage kahjustatud pesa ja pis�kut.     
 - Vastasel juhul võib tekkida tulekahju, elektrilöök või oluline tõrge.

• Ärge ühendage toote liigutamiseks seda elektrivõrgust lah� kaablist tõmmates.  
 - Vastasel juhul võib esineda tulekahju või oluline tõrge.

• Ärge painutage toitekaablit ega asetage sellele raskeid esemeid.

• Ärge puudutage pis�kut märgade kätega.     
 - Vastasel juhul võib tekkida tulekahju, elektrilöök või oluline tõrge.

• Ärge sisestage ega tõmmake pis�kut pidevalt välja.

• Tõmmake pis�k stepslist välja kui seadet ei kasutata pikema aja jooksul.

• Kui toiteseade on märg, siis ühendage see lah� ja kuivatage enne selle kasutamist.

• Ühendage seade elektrivõrgust lah� hoolduse või osade vahetamise ajal.  
 - Vastasel juhul võib esineda tulekahju või oluline tõrge.

• Ärge asetage toodet laste haardeulatusse.

• Ärge muutke ega asendage toitekaablit või seadet ilma loata.    
 - Vastasel juhul võib esineda tulekahju või oluline tõrge.

• Lõpetage koheselt toote kasutamine, kui toode:     
 - Ühendage seade õigeaegselt toitest lah� ja võtke ühendust hooldusega.  
 - Toote jätkuval kasutamisel võib tekkida tulekahju, elektrilöök või oluline tõrge.

   

• Enne toote kasutamist tuleks toitekaablit ja pis�kut hoolikalt kontrollida.
 - Vastasel juhul võib tekkida tulekahju, elektrilöök või oluline tõrge.

HOIATUS! Kasutaja võib surra või 
saada raskeid kehavigastusi, kui 
tähelepanu ei pöörata vajalikele 
tegevustele.

TÄHELEPANU! Kasutaja võib saada 
tõsiseid kehavigastusi ja tekkida võib 
varaline kahju, kui tähelepanu ei 
pöörata vajalikele tegevustele.
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Juhised

• Lõpetage toote kasutamine koheselt, kui selle kasutamise ajal tuvastatakse   
 midagi ebatavalist.

• Keelake lastel seadme kasutamine ilma täiskasvanute järelvalveta.

• Kasutage ainult pis�kuid vahelduvvooluga 100-240 ja 50-60 Hz.   
 - Vastasel juhul võib esineda tulekahju või elektrilöök.

• Ärge muutke, lammutage ega parandage toodet vastava loata.   
 - Vastasel juhul võib tekkida tulekahju, elektrilöök või oluline tõrge.

• Hoide laadija juhet ja pis�kut hoolikalt, ärge astuge sellel ega kahjustage kaablit.  
 - Vastasel juhul võib tekkida tulekahju, elektrilöök või oluline tõrge.

• Kasutage sobivat toiteadaptrit.

• Lõpetage toote kasutamine haisu, kuumuse või värvi muutuse korral kohe.  
 - Eemaldage seade koheselt vooluvõrgust ja võtke ühendust hooldusega.

• Peske selge veega, kui nahk peaks sa�uma kontak� seadmes asuvate    
 elektrolüü�dega.         
 - Naha õigeaegne puhastamata jätmine võib põhjustada nahakahjustusi.

• Ärge lülitage seadme toidet sisse enne seadme ühendamist veepudeliga.  
 - See võib kahjustada vesiniku tootmisüksust.

• Ärge kasutage seadmega ve�, mille temperatuur on kõrgem kui 80°C.   
 - Vastasel juhul võib toode tõrkuda.

• Ärge kasutage tootega karboniseeritud ve�.     
 - Vastasel juhul võib toode tõrkuda.

• Pühkige enne laadimist seade kuivaks.      
 - Vastasel juhul võib tekkida elektrilöök või oluline tõrge.

• Toodet ei tohi kasutata, kui see kukkus maha või on saanud löögi.   
 - Vastasel juhul võib tekkida tulekahju, elektrilöök või oluline tõrge.

• Toode peaks paiknema tasasel pinnal.

• Välise löögi väl�miseks käsitlege hoolikalt.

• Ärge kasutage ve�, milles on rohkelt mustust.     
 - Vastasel juhul võib elektrood kahjustuda.

• Ärge külmutage seadet.

• Ärge puhastage seadme sisemust keemilise puhastusainega.

Lisatarvikud

2 veepudeli adaptritPõhiseade

Laadija

2 pakki sidrunhapet Tops

Kasutusjuhised

Kontrollige koheselt pärast lah� pakkimist, et kaasa on pandud kõik lisatarvikud.
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Nr Nimi Funktsioon 

1 Kate Väl�ge võõrkehade sa�umist seamesse 

2 Veepudeli adapter Ühendage veepudel seadmega 

3 Vesinikugeneraator Vesiniku tootmine 

4 LED näidik Näitab toote hetkeolekut: 
• Toote käivitamisel põleb valge LED 
• Valge LED vilgub vesinikuga rikastatud vee tootmise ajal 
• Punane LED vilgub, kui vool on liiga madal või kõrge 

5 Toide Seadme sisse ja välja lülitamine, vesinikuga rikastatud vee 
tootmine 

6 Jääkvee mahu� Hoiustab kogunenud jääkve� 

7 Jääkvee mahu� kate Tühjendage jääkvee mahu� pärast vesinikuga rikastatud vee 
tootmist. 

8 Toote kate  Väl�ge võrkehade sa�umist seadmesse. 

9 Laadimisotsik Ühendage toitepis�k toote tagumise küljega selle laadimiseks. 

 

Kõikide osade nimi
Esikülg

Tagakülg

Laadimismeetod
Märkused toite kohta

1. Asetage toode tasasele pinnale  

2. Eemaldage laadimisotsiku kate toote tagumise külje 
alaosalt.

3. Ühendage laadija oma pessa ja ühendage 
laadimispesa.

4. Laadimise ajal vilgub punane LED tuli.
5. Pärast laadimist põleb punane LED tuli pidevalt.

6. Ühendage kaabel pärast laadimist toitepesast lah� ning 
asetage laadimisotsiku kate tagasi.

Esimesel korral tuleb toodet kasutada täielikult laetuna.

Madala pinge hoiatus
Toodet tuleb laadida, kui toote esiküljel paiknev punane 
LED tuli hakkab vilkuma.
See peatab vesiniku tootmise ja seadet ei lülitata sisse, kui 
toodet kasutatakse jätkuvalt punase LED tule vilkumise ajal. 
Seadet ei ole võimalik järjepidevalt kasutada.
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TÄHELEPANU!
Ühendage toote kate selle põhjaga.
Katet ei või kasutada lamedal, kuival või kõval pinnal. 
Seda võib kasutada pehme pinna peal (vaip või paks 
riie).

Kasutusmeetod
Veepudeli kinnituse vahetamine

1. Avage toote kate, keerake see ümber ja asetage maha.

2. Puhastage vesiniku tootmisseade võõrkehadest.  
Kasutage toodet pärast võõrkehadest puhastamist (kui neid 
esineb).

3. Ühendage seade veepudeliga. Pange tähele, et vesi võib 
lekkida kui toode ja pudel ei ole häs� ühendatud ning samal 
ajal toodetakse vesinikuga rikastatud ve�.

4. Keerake pärast seadmega ühendamist toode ümber. 
Toodet tuleks kasutada tasasel pinnal.

1. Valige veepudelit hoidev kinnitus

2. Keerake �hedalt kinni veepudelit hoidev kinnitus

Veepudeli kinnitus 1          Veepudeli kinnitus 2

Etapid ja soovituse vesinikuga rikastatud vee tootmiseks
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TÄHELEPANU!
Ärge kasutage karboniseeritud ve�
Kõrge sisemine rõhk võib põhjustada plahvatusi.

Ärge kasutage toodet kohas, kus on rohkelt niiskust.
Saun, vihm, välis�ngimused, jne.

HOIATUS! Pöörake tähelepanu, et kui punane LED 
näidik on sees (5s) ning toode lõpetab töötamise, 
kaitsta toodet, kui kasutatakse ve� mis sisaldab 
rohkem mineraalaineid.
-Vastasel juhul võib toode kahjustuda.

5. Vajutage toitenuppu, sü�b sinine tuli, see töötab 5 minu�t. 
Vajutage toitenuppu teist korda, sü�b roheline tuli, see põleb 7 
min. Vajutage toitenuppu kolmandat korda, seade lülitub välja.

6. Pärast aja lõppu (5 või 7 minu�t) peatatakse elektrolüüs 
automaatselt. Parim on vesinikuga rikastatud ve� juua kohe 
pärast elektrolüüsi lõppu.

7. Pöörake pudel õigetpidi enne masinast eraldamist ja joomist. 
Väl�ge raiskamist!      
• Töö lõpeb 5 või 7 minu�t hiljem, eraldage veepudel 
   vesinikugeneraatorist koheselt ja jooge ve� varakult.  
• Kui veepudel on tootega ühendatud väga kaua, siis võib vesi 
   lekkida.       
• Väl�ge veepudeli automaatset eraldumist seadmest.

Kasutusjärgsed kohustuslikud tegevused
Veejäätmete töötlus

Pesemine

1. Jääkvee paagis, mis asub seadme alumises osas, on jääkve�, 
kui vesinikuga rikastatud ve� on toodetud rohkem kui 10 
korda. Jääkvesi tuleks ära kallata, kui seda on üle poole paagi

2. Avage veejäätmete ärakallamiseks veejäätmete paagi kork.  
   Märkused      
   Veejäätmete ärakallamisel tuleks olla e�evaatlik,   
   et veejäätmed ei voolaks seadmesse.

3. Pange tagasi veejäätmete paagi kork.

TÄHELEPANU! Ärge peske toodet voolava vee all ega asetage toodet ve�e.

• Tavaline pesemine.     
Peske toodet regulaarselt sidrunhappega.   
- Lahustage 5 g sidrunhapet ve� täis veepudelisse, raputage 
pudelit kaks kuni kolm korda enne seadmega ühendamist ning 
seejärel kallake puhastusvesi ära.

• Katlakivist puhastamine.    
Pärast korduvat kasutamist koguneb kaltsiumkarbonaat 
(naatrium ja mineraalained) vesiniku tootmise ajal vesinikuge-
neraatorisse.        
- Lahustage 5 g sidrunhapet ve� täis veepudelisse, ühendage 
veepudel tootega, oodake 1 tund ning kaltsiumkarbonaat on 
eemaldatud.

• Puhastage seadet ebameeldiva lõhna tekkimisel.  
Kui seadet on kasutatud kaua aega, tekib vesiniku generaatoris-
se halb lõhn. Kallake vesiniku generaatorisse 60-80 °C ve� ja 
hoidke sea seal 3-5 minu�t ning pärast vee ära kallamist on see 
uues� kasutatav.      
- Kuigi vesinikugeneraatoris on ebameeldiv lõhn ei mõjuta see 
vesiniku tootmist ega vee lõhna. 
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Puhastamine

•  Pühkige tolm ja võõrkehad toote pealt märja ja pehme 
lapiga.      
- Pühkige ära tootel olev niiskus

•  Pühkige ära vesinikugeneraatoris olevad võõrkehad pehme 
riidetüki või nuus�kuga.     
- Täitke veepudel pooleni, kui võõrkehasid ei ole võimalik        
eemaldada. Raputage korduvalt, et võõrkehad eemaldada.   
- Kallakae loputusvesi ära.

Hoiustamine

• Katke seade pärast kasutamist vastava ka�ega.

• Kontrollige enne seadme liigutamist lüli�t.

• Ärge hoiustage toodet kohtades kus see võib külmuda või kus seadme     
juhtmed võiksid sulada .

   

Toode ei tööta Kontrollige laadimist 

Kontrollige, ega seadmes pole 
võõrkehasid 

Laadige toode pärast aku laetuse 
kontrollimist 

Kontrollige puhastust lk10  

LED on väljas  Kontrollige laadimist Laadige toode pärast aku laetuse 
kontrollimist 

Seade eI lae Kontrollige laadija ühendust Kontrollige ühendust laadimisotsa 
ja laadija vahel 

 

Viga Kontrolli Lahendus

 Kirjeldus 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Kontrolli seadet enne vea edastamist

Toote spetsifikatsioon

Kaasaskantav kõrge vesinikukontsentratsiooniga vee valmistaja

Läbimõõt 72 x kõrgus 103 mm

270 g (põhiseade)

10W (töö ajal) / 8.4W (laadimisel)

Umbes 10 korda (täielikult laetuna)

Umbes 1.5 tundi

Sisend: 100-240V, 50/60 Hz

1.0 ppm ja rohkem

-400~600 mv

Mudel / Toote nimi

Mõõtmed

Kaal

Voolutarve

Kasutusajad

Laadimisaeg

Pinge

Vesinik

ORP
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Lisad
1. Toodet võib lisatasudeta parandada või välja vahetada ainult põhjustel, mis 

esinevad garan�iperioodi jooksul ja korrektse kasutamise puhul. Me vastutame 
vastavalt garan�ikaardi keh�vusele.

2. Garan�iperiood on üks aasta alates ostukuupäevast.

3. Kasutage toodet vastavalt kasutusjuhendile ning parandage või vahetage toode 
mistahes vea puhul välja vastavalt hooldusjuhisele.

4. Esitage ostutšekk või arve, kui garan�ikaart ei ole allkirjastatud või templiga.

5. Toode parandatakse tasuta, kui garan�iperioodil esineb vigu.   
- Võtke kasutusjuhendi abil ühendust müügiesindusega, kust te toote ostsite, et 
see parandataks või vahetataks välja.     
- Hoolduse ajal asendusseadet ei anta.     
- Me ei ole vastutavad kahjude eest, mis ei ole �ngitud toote kvaliteedist, nagu  
näiteks rahalised kahjud, tõrge äri töös, kehv produkt, kasutamise ajal tähelepa-
nematus.         
- Me aktsepteerime toote saatmist pos� teel. Palun saatke toode koos garan�i-
kaardiga.

6. Garan�iperioodi jooksul ei kuulu garan�i alla järgnevad situatsioonid.  
- Toode on kasutaja poolt lah� võetud või sellest on jälgi.   
- Pärast ostu on liigutamisest, tarnimisest ja kukkumisest �ngitud kahjustusi. 
- Viga on põhjustatud tulekahju, maavärina, üleujutuse, lume või muu loodus-
õnnetuse poolt.       
- Garan�ikaardil ja ostutšekil puudub ostu kuupäev, kasutajanimi ja müügikoht.

Garan�ikaart

Toote nimi Vesinikuga rikastatud vee valmistaja Mudel  

Number    

Kasutaja nimi  Telefon  

Aadress    

Edasimüüja  Telefon  

Aadress    

Ost    

 

Garan�i keh�vus
1. Tava�ngimustes oleme kohustatud pakkuma tasuta hooldust mistahes tootmisvea tõ�u.

2. Kasutaja peab tasuma garan�iperioodil esineva tõrke eest järgnevatel juhtudel:  
- Tooteviga on põhjustatud ebaõige kasutamise tõ�u.    
- Tootevea põhjustas tulekahju, üleujutus või muu loodusõnnetus (e�earvamatul juhul) 
- Vea põhjustas volitamata hooldus või muutmine ilma edasimüüja ja hoolduskeskuse 
loata.         
- Garan�iperiood on kehtetu, kui garan�ikaardile ei ole märgitud ostu kuupäeva ja 
edasimüüjat.

3. Kasutaja maksab mistahes vea hoolduse eest, mis esineb pärast garan�iperioodi.

1. Toode on läbinud range kvaliteedikontrolli ja on heakskiidetud.
2. Kasutaja peab tasuma hooldustasud kui hooldusele ei keh� garan�i�ngimused. 

(Garan�i keh�b aasta alates ostu kuupäevast)
3. Hoolduses esitage garan�ikaart.
4. Garan�ikaart keh�b ainult siis, kui see on pärast ostu täidetud.
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