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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Новітня технологія SPE/PEM – використання протоно-
обмінної мембрани (PEM) від компанії DuPont (США) на основі 
полімерного електроліту (SPE).
Двокамерна технологія електролізу відокремлює побічні 
продукти електролізу (хлор, кисень, озон) та насичує воду 
лише чистим газоподібним воднем.
Можна використовувати будь-яку питну воду, у тому числі 
воду зворотного осмосу.
Рекомендована температура води – від 0°C до 60°C.
Швидкість збагачення Н2: 5 хвилин – 1.6-2.0 ppm, 7 хвилин – 
2.0-2.8 ppm.
Показник ОВП: від -350 mV до -600 mV.
Без фільтрів та інших дорогих деталей, які потребують заміни.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Кришка

Колба

Кришка для 
транспортування
Заглушка

Основа

Ємність для 
відведення води

Кришка для 
інгаляцій

USB-кабель

Блок 
живлення

Адаптери 
для пляшок

Запасні 
ущільнювачі
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Перед першим використанням відкрутіть колбу та 
кришку від основи генератора та промийте їх під теплою 
проточною водою.
Зніміть захисну силіконову заглушку над електродами, 
помістіть її в коробку. Силіконова заглушка призначена 
лише для транспортування та довготривалого зберігання 
водневого генератора (без використання).

Прикрутіть колбу до основи генератора та налийте в 
ємність очищену питну воду, залишаючи 1-2 см до краю 
горлечка.
Натисніть кнопку живлення 1 раз. Світлодіодний 
індикатор засвітиться синім кольором. Активується 
5-хвилинний режим генерування водневої води. Після 5 
хвилин роботи прилад вимкнеться автоматично. Воднева 
вода з концентрацією Н2 1.6-2.0 ppm готова.
Натисніть кнопку живлення 2 рази. Світлодіодний 
індикатор засвітиться зеленим кольором. Активується 
7-хвилинний режим генерування водневої води. Після 7 
хвилин роботи прилад вимкнеться автоматично. Воднева 
вода з концентрацією Н2 2.0-2.8 ppm готова.
Щоб вимкнути прилад примусово – натисніть на кнопку 
живлення 3 раз.

Не активуйте прилад 2 рази поспіль, інакше із-за 
надмірного тиску колба може пошкодитись.
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СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
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Застосування адаптерів для пляшок із горлечком

Завдяки адаптерам замість скляної колби можна 
використовувати будь-яку пластикову пляшку з водою із 
супермаркету.
Адаптер на 25 мм – для вітчизняних пляшок.
Адаптер на 28 мм – для пляшок європейського походження.

Оберіть необхідний адаптер. Щільно прикрутіть адаптер 
до основи генератора за допомогою спеціальної 
«кришки-викрутки» із комплекту.
Прикрутіть основу генератора до горлечка пляшки, 
переверніть конструкцію та натисніть кнопку живлення. 
Активується процес генерування водневої води у 
пластиковій пляшці.

1

2

Пийте водневу воду із генератора водневої води 
одразу після приготування. Так ваш організм отримає  
максимальну терапевтичну концентрацію молекулярного 
водню.
Перед повторним використанням портативного 
генератора водневої води перевіряйте та очищайте 
нижню зливну ємність, оскільки там може накопичуватися 
невелика кількість надлишкової води.

Не наповнюйте пластикову пляшку водою повністю, 
надлишковий тиск може пошкодити електролізний блок. 
Залишайте в пляшці 2-3 см вільного місця.
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Застосування адаптера для водневих інгаляцій

Застосування водневих інгаляцій являється чудовою 
альтернативою питної водневої води. Особливо цей спосіб 
корисний для тих, хто не в змозі споживати велику кількість 
води.
Для кращого ефекту рекомендується пити водневу воду та 
застосовувати водневі інгаляції комплексно.
Потужність потоку Н2: 25 мг/хв.

Наповніть водневий генератор чистою питною водою, 
залишивши 2 см до краю горлечка колби.
Прикрутіть до горлечка колби адаптер для водневих 
інгаляцій (замість основної кришки).
Приєднайте канюлю для дихання до адаптера.
Помістіть назальну насадку до носової порожнини.
Активуйте водневий генератор, натиснувши кнопку 
живлення двічі (режим 7 хв).
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Під дією високого тиску газоподібний водень витісниться до 
канюлі, далі – потрапить до вашої дихальної системи.
Рекомендований час такої водневої терапії – 1-2 години 
щодня. Для цього необхідно активувати водневий генератор 
8-10 разів поспіль по 7 хв.
Водневі інгаляції зменшать відчуття втоми та напруження 
м’язів, допомагають налагодити здоровий сон та відновити 
організм в цілому.
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СПОСОБИ ОЧИЩЕННЯ ГЕНЕРАТОРА

Якщо під час генерування водневої води ви помітите замалу 
кількість бульбашок, або потік бульбашок утворюється у 
вигляді «туману» – це  свідчить про те, що електролізні пластини 
забруднені. Водневий генератор потребує очищення.

Регулярне очищення

Розчиніть 20 г лимонної кислоти у 200 мл теплої води в 
окремій ємності. Залийте готовий розчин у колбу та залиште 
на 2-3 години (для кращого результату – на ніч). Далі вилийте 
розчин із водневого генератора, промийте колбу разом з 
електродами чистою водою.

Відкрутіть колбу від основи генератора та очистіть її за 
допомогою будь-якого миючого засобу. Потім добре 
промийте колбу під проточною водою.
Кришку водневого генератора слід добре промити під 
проточною водою.
За допомогою манікюрних ножиць зніміть з кришки і 
основи генератора силіконові ущільнювачі. Помістіть 
ущільнювачі в окрему ємність з розчином лимонної 
кислоти на 20-30 хв. Далі, ретельно промийте ущільнювачі 
під проточною водою і помістіть до основи і кришки 
водневого генератора.
Прикрутіть скляну колбу до основи генератора і закрийте 
кришкою. Водневий генератор готовий до використання.
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Обов’язково виконуйте очищення водневого генератора 
таким способом щонайменше 1 раз на тиждень, або 
при появі неприємного запаху у колбі та неприємного 
присмаку води.
Ні в якому разі не використовуйте для очищення хімічні 
миючі засоби. 
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Функція самоочищення

Вбудована функція самоочищення допомагає очистити 
колбу та електроди від накопичення шкідливих бактерій, 
неприємного запаху на залишків солей.

Наповніть водневий генератор чистою питною водою, 
залишивши 2 см до краю горлечка колби.
Для активації функції самоочищення натисніть та 
утримуйте кнопку живлення протягом 5 секунд. 
Світлодіодний індикатор засвітиться фіолетовим 
кольором. Режим самоочищення активований. 
Після 3 хвилин роботи водневий генератор вимкнеться 
автоматично.
Готову воду необхідно злити і в ніякому разі не 
використовувати для споживання.
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СПОСІБ ЗАРЯДКИ АКУМУЛЯТОРА

Перед першим використанням водневого генератора 
необхідно повністю зарядити акумулятор.
Рекомендований час заряду акумулятора - від 3 до 4 
годин. Не залишайте водневий генератор підключеним 
до живлення більше 10 годин, інакше це скоротить термін 
роботи акумулятора.
Одного повного заряду акумулятора вистачить на 15-20 
циклів генерування водню (по 5 хв).

3

8



Якщо світлодіодний індикатор блимає червоним кольором 
– це свідчить, що акумулятор має низький заряд і його 
необхідно зарядити.
Ви можете заряджати акумулятор, коли водневий генератор 
у розібраному стані (без колби і кришки), у зібраному стані (з 
колбою і кришкою), навіть коли колба наповнена водою.

Зніміть захисну силіконову заглушку з роз’єму для 
зарядки акумулятора в основі водневого генератора.
Підключіть зарядний пристрій (USB-кабель + адаптер) до 
джерела живлення (розетка, комп’ютер, PowerBank).
Далі, підключіть зарядний пристрій до USB-роз’єму 
в основі водневого генератора. Під час зарядки 
акумулятора світлодіодний індикатор буде блимати 
червоним кольором. Як тільки індикатор припинить 
блимати червоним кольором – процес зарядки 
акумулятора завершено. 
Після завершення процесу зарядки акумулятора закрийте 
USB-роз’єм захисною силіконовою заглушкою, щоб вода 
та пил не потрапили до основи генератора. Водневий 
генератор готовий до роботи.
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Ви можете активувати будь-який режим генерування 
водневої води (5-7 хв), навіть коли прилад буде 
підключений до живлення. Але просимо звернути увагу, 
що даний спосіб активації значно зменшує термін роботи 
акумулятора.
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ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

Температура води

Допустима норма температури питної води сягає від 0°C до 
60°C.

Умови зберігання

Уникайте потрапляння води та пилу в USB-роз’єм 
для зарядки акумулятора та на кнопку живлення. Не 
занурюйте основу водневого генератора у воду.
Уникайте пересихання мембрани та електролізної 
пластини. Вони повинні бути вологими. Для цього - 
залишайте невелику кількість води на дні водневого 
генератора.
Не ставте водневий генератор у холодильник, у 
мікрохвильову піч та не кладіть у посудомийну машину.

Особливості використання

Не вмикайте водневий генератор, якщо у ньому немає 
води.
Для отримання максимального терапевтичного ефекту 
рекомендовано вживати 3-5 пляшок (1- 1,5 л) водневої 
води на день.
Для отримання максимальної концентрації водню 
наповніть колбу питною водою повністю, залишивши 1-2 
см вільного місця до краю горлечка.
Висока концентрація водню в герметично закритому 
генераторі зберігається протягом 1-2 годин, далі 
концентрація водню почне поступово зменшуватись.
Від’ємний ОВП може зберігатися у водневій воді протягом 
24 годин.
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Вимоги до якості води

Використовуйте тільки очищену питну або негазовану 
мінеральну воду. Також можна використовувати 
дистильовану воду або воду зворотного осмосу.
Використання газованої води може призвести до 
накопичення надлишкового тиску, що спричинить 
пошкодження корпусу водневого генератора. 
Використання солодких напоїв та розчинів (сольовий) 
призведе до пошкодження мембрани та утворення 
накипу на електродах.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Концентрація водню 5 хв: 1.6-2.0 ppm
7 хв: 2.0-2.8 ppm

ОВП Від -350 mV до -600 mV

Ємність 310 мл

Таймер 5 та 7 хвилин

Розмір 230*67 мм

Тип живлення Літієвий акумулятор 5V/2A

Ємність акумулятора 1000 мА

Матеріал Колба – боросилікатне скло, 
основа – пластик

Матеріал електролізної 
пластини

Титан із платиновим 
покриттям

Мембрана DuPont Nafion 117 (США) із 
платиновим покриттям

Країна походження Китай
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УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Причина 
несправності

Усунення 
несправності

Не виділяються 
бульбашки водню.

•  Зніміть захисну силіконову заглушку 
над електролізними пластинами.
•  Перевірте стан заряду акумулятора.
•  Очистіть електроди від накипу.

Світлодіодний 
індикатор блимає 
червоним 
кольором.

•  Зарядіть акумулятор.

Низький рівень 
концентрації 
водню або 
високий показник 
ОВП.

•  Очистіть електроди водневого 
генератора та вимірювального 
пристрою від накипу.
•  Відкалібруйте вимірювальний 
пристрій.
•  Для отримання високої концентрації 
водню заповніть колбу водою 
повністю, залишаючи 1-2 см до краю 
горлечка.

Із водневого 
генератора витікає 
вода.

•  Щільно прикрутіть колбу до основи.
•  У колбі надто багато води. Вилийте 
надлишкову воду.
•  Перевірте та очистіть зливну камеру 
у нижній частині основи генератора.
•  Перевірте герметичне розміщення 
силіконових ущільнювачів (у вигляді 
кілець) на основі та на кришці 
генератора.

Колба має 
неприємний запах.

•  Очистіть водневий генератор.
•  Використовуйте іншу питну воду.
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Акумулятор не 
заряджається.

•  Перевірте справність зарядного 
пристрою.
•  Зверніться до сервісного центру 
магазину.

Водневий 
генератор не 
вмикається.

•  Перевірте стан заряду акумулятора.
•  Зверніться до сервісного центру 
магазину. 

Телефон сервісного центру: (050) 615-42-00

ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Термін гарантійного обслуговування водневого генератора – 
1 рік з моменту придбання.
Безкоштовне гарантійне обслуговування відбувається у разі 
виникнення будь-яких дефектів з вини виробника.
Покупець зобов’язаний регулярно очищати водневий 
генератор та дотримуватися інструкції користувача, аби 
уникнути будь-яких несправностей.
Покупець оплачує повну вартість ремонту водневого 
генератора у разі:

•      недотримання інструкції користувача;
•  спроби розібрати корпус водневого генератора 
самостійно;
•  пошкодження корпусу водневого генератора та 
зарядного пристрою;
•     закінчення терміну роботи акумулятора.

Ремонт водневого генератора, спричиненний 
нерегулярним очищенням електродів, клієнт оплачує 
самостійно. Надання у ремонт забрудненого приладу 
оплачується додатково (500 грн)!
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ЗА КОНСУЛЬТАЦІЄЮ ЗВЕРТАЙТЕСЬ:
WWW.H2VODA.COM


