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1. Produkta sastāvdaļas 

Apvalks 

Izsmidzināmā galva 

Korpuss 

Lādēšanas izeja 

Elektrolīzes poga 

2. Produkta iezīmes 

(1) Augstas efektivitātes ūdeņraža ražošana, bagātināšana ar ūdeņrradi 1000 ppb, augsta tīrība.  

(2) Augsts negatīvais ūdens potenciāls, - negatīvs potenciāls 400-0, augsta šķīdība.  

(3) Augstas kvalitātes un spēcīgsa izsmidzināšana, ātra mitrināšana. 

3. Piesardzības pasākumi 

(1) Lūdzu, izmantojiet strāvas adapteri ar DC5V izejas spriegumu, lai nesabojātu produktu vai 

novērstu iespējamos drošības apdraudējumus.  

http://www.tiens.eu/


(2) Neturēt situmā vau uguns tuvumā.  

(3) Neizjauciet un neremontējiet produktu patstāvīgi, lai to nesabojātu.  

(4) Neizskalojiet un nemērciet ūdeni, lai izvairītos no ūdens iekļūšanas un ierīces bojājumiem. 

(5) Ierīci nevar iegremdēt ūdenī; ja uz ierīces korpusa nejauši uzlīst ūdens, tas jānoslauka sauss, 

lai izvairītos no ūdens izraisītiem mehāniskiem bojājumiem. 

(6) Lielas koncentrācijas molekulārā ūdeņraža ūdens ražošanai ir aizliegts izmantot gāzētos 

dzērienus, jo iekšējais spiediens ir pārāk augsts un tas var izraisīt sprādziena risku.  

(7) Ir aizliegts lietot tēju ar tējas lapām, jo tās var izraisīt tējas traipus vai citus bojājumus. 

(8) Piemērotā ūdens kvalitāte un ūdens temperatūra: Saskaņā ar dzeramā ūdens sanitārajiem 

standartiem (GB5749-2006) izmantojiet siltu (zem 60 ° C), attīrītu, dzidrinātu minerālūdeni. Ja 

temperatūra ir pārāk augsta, tas veicinās ūdeņraža izkļūšanu no ūdens un var viegli sabojāt 

ierīci.  

(9) Ierīces radītie ūdenī izšķīdināti ūdeņraža joni ir inerti un pakāpeniski iztvaiko no trauka gaisā. 

Tāpēc ieteicams ūdeņradi saturošu ūdeni ierīcē neuzglabāt pārāk ilgi; tas pilnībā jāizlieto 30 

minūšu laikā. Lai nodrošinātu augstu ūdeņraža koncentrāciju ūdenī, 30 minūšu laikā atkal 

jāsagatavo augsta molekulārā ūdeņraža ūdens koncentrācija.  

(10) Lūdzu, rūpīgi notīriet ierīci, ja tā nav lietota vairākas dienas. 

(11) Netīriet ierīci ar eļļainām vai viskozām vielām, lai netiek bloķētas  izsmidzināšanas 

sprauslas. 

(12) Nesmidziniet ūdeņraža ūdeni acīs. 

(13) Ierīces tīrīšanai nelietojiet asus priekšmetus.  

(14) Netīriet ierīci ar spirtu un mazgāšanas līdzekļiem. 

4. Iepakojumā  

Ūdeņraža ūdens smidzinātājs 

Lādēšanas kabelis x 1 

Produkta lietošanas instrukcija x 1 

Kvalitātes sertifikāts x 1 

5. Lietošana 

Pirms pirmās lietošanas iztīriet pudeli  no iekšpuses. Piepildiet pudeli ar remdenu ūdeni (zem 60 

° C) un paturiet to 4 līdz 8 stundas. Pēc tam 6 līdz 8 reizes veiciet ūdens elektrolīzi pirms 

regulāras lietošanas.  



Atveriet vāku un noņemiet izsmidzināšanas galvu, pagriežot pretēji pulksteņrādītāja kustības 

virzienam, piepildiet pudeli ar ūdeni un pēc tam atkal uzskrūvējiet izsmidzināšanas galvu 

pulksteņrādītāja kustības virzienā. 

1. Nospiediet pogu pudeles apakšā. Tiks sākta ūdens elektrolīze. Elektrolīzes laikā LED gaisma 

pakāpeniski sāks mainīt krāsu no zilas uz sarkanu. Pēc divām minūtēm elektrolīze beigsies un ar 

ūdeņradi bagātināts ūdens būs gatavs lietošanai. Ja elektrolīzes laikā vēlreiz nospiedīsit pogu, 

process tiks pārtraukts. 

2. Kad elektrolīze ir apstājusies, izsmidziniet ūdeni, kas bagāts ar ūdeņradi, uz ādas, virzot 

izsmidzināšanas sprauslu uz ķermeņa daļu, kuru vēlaties apsmidzināt, un nospiediet 

izsmidzināšanas galvu. 

3. Kad ierīces nav pietiekami uzlādēta, sāks mirgot sarkanā gaismas diode. 

4. Uzlādējiet ierīci 1-2 stundas ar komplektācijā iekļauto uzlādes kabeli. Lādēšanas laikā sarkanā 

LED gaisma paliks iedegta, lēnām mirgot no tumšas līdz gaiši sarkanai. Kad ierīce ir pilnībā 

uzlādēta, gaisma kļūs zila. 

5. Ja elektrolīzes cikla laikā ierīce ir pievienota elektrotīklam, LED gaismas spīd kā parasti, 

pakāpeniski mainot krāsu no zilas uz sarkanu. 

6. Produkta tehniskais raksturojums 

Tehniskais identifikators Parameteri Piezīmes 

Izmēri 32.3x32.3x135.5mm  

Kapacitāte 15ml  

Baterija 4000 mAh litija polimēra akumulators  

Elektrodu dimensija Φ21  

Korpusa materiāls Pārtikai piemērots PC  

Elektrolīzes laiks 2 minūtes  

Elektrolīzes ciklu skaits pie 
pilnas uzlādes 

 ̴20 reizes  

Uzlādes laiks 1-2 stundas  

Ūdeņraža saturs 1000ppb  

OPR (redokss potenciāls) -200-0mV  

Uzlādes indikators Sarkana, lēnām pulsējoša (elpojoša) 
gaisma 

 

Pilnas uzlādes indikators Nepārstraukta, zila gaisma  

Zemas uzlādes indikators Nepārstraukta, sarkana gaisma Nav , ja baterija ir 
pilnībā 
izlādējusies 

7. Uzturēšana 

Ikdienas tīrīšana 



Lai notīrītu, noslaukiet ierīces virsmu ar tīru, mitru un mīkstu tīrīšanas lupatiņu. Atskrūvējiet 

izsmidzināšanas galvu, līdz pusei piepildiet pudeli ar tīru, attīrītu ūdeni un pāris reizes sakratiet. 

Izlejiet ūdeni un atkal uzskrūvējiet izsmidzināšanas galvu. 

Regulāra tīrīšana 

Reizēm pēc ilgstošas ierīces intensīvas lietošanas ierīces iekšpusē iespējamā minerālu 

uzkrāšanās uz elektrodiem būs jātīra ar citronskābi. 

Lai notīrītu ierīci, rīkojieties šādi: 

Citronskābi ar 5% koncentrāciju (izšķīdiniet 5 g citronskābes 100 ml remdena ūdens) ielejiet 

pudelē un atstājiet to apmēram 20 līdz 30 minūtes, pēc tam atkārtojiet ikdienas tīrīšanu, 

izskalojot pudeli ar tīru ūdeni. 

1. solis: nomēra 5 g citronskābes 

2. solis: pievieno 100 ml remdena ūdens (40-60 ° C), samaisa un pilnībā atšķaida 

3. solis: ielej citronskābes šķīdumu pudelē 

4. pieskāriens: atstāj 20-30 minūtes un noskalojiet ar tīru ūdeni 

Smaku noņemšana 

Pēc ilgstošas ierīces intensīvas lietošanas elektrodiem var būt ūdeņraža smaka. Lai to noņemtu, 

ielejiet pudelē 60 ° C siltu, tīru ūdeni un ļaujiet tam apmēram 5 minūtes pastāvēt, pēc tam 

izlejiet ūdeni un atstājiet pudeli nožūt. 

Ierīces darbības problēmas un iespējamās risinājumi 

Pārbaudiet šādas, visbiežāk sastopamās, ierīces darbības cēloņus un iespējamos risinājumus. Ja 

problēma joprojām paliek, sazinieties ar izplatītāju un lūdziet palīdzību. 

Kļūda Iespējamais cēlonis un risinājumi: 

Problēmas ar 
uzlādi 

 

Lādētājs ir bojāts, un tas ir jāaizstāj ar jaunu lādētāju (5V / 1A vai 5V / 2A) 

Ja problēma joprojām pastāv, akumulators var būt bojāts vai arī to var būt 
nepieciešams nomainīt; lūdzu, sazinieties ar izplatītāju un lūdziet remontu 
vai akumulatora nomaiņu. 

LED gaisma 
nedarbojas 

Baterija ir pilnībā izlādējusies tukša un tā ir jāuzlādē. 

Ja elektrolīzes laikā ierīce rada burbuļus, bet LED gaisma nedarbojas, tā var 
būt bojāta. Lūdzu, sazinieties ar izplatītāju un lūdziet remontu. 

Ierīce nerada 
ūdeņradi 

Baterija ir pilnībā izlādējusies tukša un tā ir jāuzlādē. 

Ja ierīce nav izmantota ilgu laiku, SPE membrāna var būt sausa. Piepildiet 
pudeli ar remdenu ūdeni (zem 60 ° C) un atstājiet  4 līdz 8 stundas. 

Elektrodi var būt apkaļķojušies.  Skatīt sadaļu “Regulāra tīrīšana” un isekot 
norādījumiem 



Ja problēma joprojām pastāv, var būt elektroda vai iekšējās ķēdes darbības 
traucējumi. Lūdzu, sazinieties ar izplatītāju un lūdziet remontu vai ierīces 
nomaiņu. 

Ūdens noplūde 
no pudeles 

Iespējams, ka izsmidzināšanas galva nav pareizi uzskrūvēta. Pareizi 
pievelciet izsmidzināšanas galvu. 

Blīvējums zem izsmidzināšanas galvas var būt vecs. Lūdzu, sazinieties ar 
izplatītāju un lūdziet nomainīt blīvi. 

 

 


