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HYDRÓN TRAVEL PLUS 

 

Bezpečnostné upozornenia     Pokyny pre Vašu bezpečnosť 

Prečítajte si pozorne bezpečnostné pokyny a   - pred použitím sa uistite, že nádoba  
upozornenia nižšie, aby ste zaistili správne   neobsahuje cudzie látky alebo iné tekutiny 
fungovanie tohto produktu a svoju    než vodu 
bezpečnosť.       - pri preprave (ak je prepravovaný naplnený 
        vodou) uistite sa, že fľaša je pevne 
- Nepoužívajte u zdroja tepla (otvorený     uzatvorená. 
oheň, varič trúba) alebo v blízkosti    - Uistite sa, že používate len zariadenia, 
horľavých látok.      ktoré sú súčasťou tohto balenia. 
- Nelejte do prístroja teplejšiu vodu ako 40 ºC   - Nepokladajte na tento výrobok žiadne 
- Nepoužívajte na žiadnom mieste    ťažké veci. 
s chemikáliami.       - Pri generovaní vodíkovej vody s prístrojom. 
- Nepoužívajte pri viditeľnom poškodení    netraste (zariadenie musí stáť na vodorovnom 
napájacieho kábla.      podklade). 
- Nedotýkajte sa výrobku mokrými rukami   - Tento výrobok používajte len v dobre 
ak je napojený na napájací kábel v elektrickej   vetraných priestoroch. 
zásuvke, aby nedošlo k úrazu elektrickým    - Vyhnite sa skladovaniu na vlhkých miestach 
prúdom.       a na miestach s nízkou teplotou (menej ako 
        5 ºC). 

        -Nemanipulujte so zariadením pomocou 
        špicatých alebo ostrých predmetov. 
        -Uchovávajte mimo dosahu detí alebo zvierat. 

Použitie:  
1. Vyberte fľašu z obalu. 
2. Odšróbujte viečko a pred prvým použitím prepláchnite fľašu čistou vodou. 
3. Odporúčame používať filtrovanú alebo mäkkú vodu z dôvodu možnosti usadzovania vápnika. 
Hodnota ORP môže byť ovplyvnená kvalitou a mineralizáciou vody. 
4. Nalejte čistú vodu po cca 2 cm pod vrchný okraj nádoby. Pozor, aby voda nezasahovala do hrdla fľaše 
a našróbujte vrchné viečko naspäť. 
5. Na výrobu vodíkovej vody s hodnotou -450 až -550 ORP sa dotknite 1x tlačidlo ( tlačidlo zapnutie/vypnutie) 
– doba prípravy 3 minúty. Na výrobu vodíkovej vody na hodnotu -650 až -700 ORP tlačidlo stlačte 2x po sebe 
– doba prípravy 5 minút. Vnútorné svietiace modré svetlo signalizuje, že prístroj spustil generovanie vodíka 
(voda začne ľahko bublinkovať) 
6. Podľa vybranej možnosti sa po 3 alebo 5 minútach vypne modré svetlo = voda je pripravená k pitiu. 
Viečko otvorte pomocou striebornej poistky. 
7. Pre maximálny účinok, konzumujte vodu ihneď po ukončení výroby vodíkovej vody. Pokiaľ nalejete vodu 
do pohára, odporúčame ju skonzumovať do 30tich minút, potom začína postupne klesať 
účinnosť vodíkovej vody. 
8. Pri skladovaní vodíkovej vody na neskoršie použitie dbajte na to, aby bola nádoba uzatvorená. 
9. Uchovávajte ju však maximálne 12 hodín. 
10. Nádobu je možné umyť bežným spôsobom. Spodná časť, v ktorej je generátor, musí byť pred umývaním 
vždy odšróbovaná. Súčasti zariadenia nevkladajte do umývačky riadu. 
 
Súčasť balenia: 
- Návod 
- Generátor vodíkovej vody Hydrón Travel  Plus 
- USB nabíjačka (adaptér do siete nie je súčasťou balenia) 
- Krabica na zabalenie prístroja 
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Parametre:      Čistenie a údržba: 

-Doba nabíjania: 3 hod     Generátor je veľmi citlivé zariadenie, preto ho 
- Doba prípravy vodíkovej vody:    prosím čistite len podľa tohto manuálu. 
  3 minúty (-450 až -550 ORP)    Čistenie vykonávajte minimálne 1x za 14 dní. 
  5 minút (-650 až -700 ORP)    Ak pijete priamo z fľaše, čistite častejšie. 
- Plné nabitie prístroja vydrží na: 18 – 20 cyklov 
- Objem: 360 ml     1.Odšróbujte viečko a naplňte fľašu čistou  
- Prevádzkové napätie: 5V    vodou. 

- Vhodná teplota vody do fľaše: 20 – 40 °C  2. Nasypte do vnútra 3g (cca 1 čajová lyžička) 
- Materiál fľaše : bezpečnostný plast Tritan™ kyseliny citrónovej (kúpite v každej drogérii) 
- Rozmery: ( V x Š ): 195 x 70 mm   a premiešajte, kým sa prášok nerozpustí. 
- Váha: 253g      NEPOUŽÍVAJTE K ČISTENIU INÉ LÁTKY. 
- Japonská batéria     3. Nechajte pôsobiť 10 – 30minút  a potom 
- Elektródy z titánu a platiny    zapnite prístroj a nechajte prebehnúť  
       jeden cyklus generovania vodíka. 
       4. Vodu s kyselinou vylejte a dôkladne 
       Prepláchnite čistou vodou. 
  
 
 
 
 
 

Čo je to    Čo je to vodíková voda? 

    Vodíková voda má mimoriadne antioxidačné schopnosti. 
    Dopomáha k zlepšeniu stavu tukov aj cukrov u klientov s diabetom, 
    Podieľa sa taktiež na znížení hladiny cholesterolu a zlepšenie stavu 
    Pri hypertenzných alebo autoimunitných poruchách. Vďaka vodíkovej  
    vode pocítite zvýšenie vitality a zníženie únavy, urýchľuje regeneráciu  
    svalov a blahodárne pôsobí proti stárnutiu organizmu, výrazne  
    urýchľuje regeneráciu po športe či fyzickej záťaži. Vodíková voda je 
    protizápalová, proti alergénna, bezpečná , netoxická a veľmi  
    účinná ako antioxidant. 
     
    Doba záruky je 24 mesiacov od dátumu zakúpenia. Pre uplatnenie 
    reklamácie či iných komplikácii kontaktujte  
    servisné oddelenie: 0911 991 394, 0911 991 395 
    e-mail: servis@aquatechnology.sk 
     

Dokument pre odstúpenie od kúpnej zmluvy vrátane aktuálnych 
obchodných podmienok nájdete na www.aquapro-shop.sk 
v sekcii „ obchodné podmienky“. 
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