Termékspecifikáció
Bluewater500 / BW-500
Teljesítmény: 3,7V DC / 650 mAh (Li-polimer akkumulátor)
Tápfeszültség: 100-240V AC / 50-60Hz / 5V DC, 0,3A
Méretek: 165 (Ma) x 30 (Ø) mm / Súly: 96g / Térfogat: 30ml
Használati hőmérséklet-tartomány: 5-40℃
Elektród: platina bevonat + titán
2 perc: 500 ~ 700 x 10-9
Az oldott hidrogén koncentrációja a vízminőség és -hőmérséklet szerint változik.
KC: MSIP-REM-hca-BW500

Bluewater
500
Használati útmutató
További információkért forduljon a
magyarországi forgalmazóhoz:
Medicalteam Kft
info@medicalteam.hu

Kérjük, hogy a készülék használata előtt olvassa el
ezt a használati útmutatót!
A készülékkel a garancialevélben leírtak szerint kell
bánni.

www.hidrogenesvizkeszitok.hu

Biztonsági óvintézkedések
Az alábbi óvintézkedésekkel biztosítható a készülék helyes használata,
továbbá kerülhető el a felhasználó vagy mások sérülése.

Garancia
1 év

Termék: Bluewater500/BW-500

Garanciális idő:

A Bluewater500 szállítása előtt ellenőrizze a fedél és a
készüléktalp szoros záródását.

Kelt:

Tárolás: ____________________

A talp alján a csatlakozó rész nem tökéletesen vízhatlan. Kérjük, ne
merítse vízbe!

Név:

Tel.:

Cím:
Ellenőrizze, hogy a készülék használata közben nincs-e szivárgás.
Ne helyezzen nehéz tárgyat a készülékre.
A készülék gyermekektől és kisállatoktól távol tartandó.

1. A készülék minden olyan meghibásodását díjmentesen javítjuk, amely a
garanciális időn belül a készülék hibás működését idézi elő.
2. A garancia lejárta után, illetve ha a garanciális idő alatt az alábbi esetek
bármelyike bekövetkezik, díjat számolunk fel a javítási szolgáltatásokért.

VIGYÁZAT!
Tilos a készüléket tűz ill. közvetlen napfénynek vagy fagyveszélynek
kitett hely közelében használni, tárolni vagy hagyni.
Ne nyúljon a csatlakozó dugaszhoz nedves kézzel, mert kisebb
áramütést szenvedhet!
A készüléket sérült dugasszal vagy zsinórral használni tilos.
Tartsa távol a készüléket a mágneses anyagoktól.

- A garanciális idő lejárta után bekövetkező hibák vagy üzemzavarok esetén
- Ha a készülék leesett vagy rázkódás érte, amitől megsérült vagy meghibásodott
- Ha az üzemzavart az okozta, hogy a készüléket olyan helyen javították, amely nem a
H&Care szervize, vagy nem a H&Care által felhatalmazott szervizközpont
- Ha a készülék egyes alkatrészei azért sérültek meg vagy vesztek el, mert a felhasználó
saját maga szerelte szét a készüléket
- Nem szabályszerű energiahasználat vagy a csatlakozó szerelvények üzemzavara
miatt bekövetkező működési hibák esetén

A készüléket szétszerelni, javítani vagy átalakítani tilos.

- Ha lejárt az alkatrészek várható élettartama

Ha nincs víz a tartályban, ne működtesse a készüléket.

- Ha természeti katasztrófa okozta a készülék üzemzavarát

Ne tegye a készüléket mosogatógépbe.

- Ha a meghibásodás a vevő hibájából következik be

A készüléket drótkefével vagy dörzsszivaccsal tisztítani tilos.

7.

Tárolás
Tartalomjegyzék
A hosszú időre használaton kívül helyezett készüléket tisztítás és
szárítás után tartsa álló helyzetben.

Gyakran ismétlődő kérdések
K. Nem működik a készülék.
V. Ellenőrizze a készülékben lévő akkumulátor állapotát.
Az akku feltöltése után próbálja meg újra.
K. A készüléknek rossza szaga van.
V. Tisztítsa ki a palack belsejét. (Lásd: „Tisztítás” - 5. o.)
K. Halk zaj szűrődik ki a készülékből.
V. A készülék mozgatása közben halk zaj hallatszik.
Ez normális jelenség, nem jelent működési hibát.
K. Működtetés közben nem jön hidrogéngáz a készülékből.
V. használat előtt tisztítsa ki a hidrogénfejlesztőt.
(Lásd: „Tisztítás” - 5. o.)

Ha nem elég hatékony a hidrogénfejlesztés, ásványi anyagok rakódhattak
le a készülék belsejében.
Ilyenkor, mielőtt újból próbálkozna, tisztítsa ki a hidrogénfejlesztőt a
“Tisztítás” c. szakaszban (5. oldal) leírt módon.
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Áttekintés

Használati utasítás
Első használat előtt töltse fel a készüléket.(Lásd: „A töltés menete” - 5.)
Vegye le a kupakot és a szórópumpát, majd töltse meg a palackot vízzel.

Adapter-aljzat
(mikro 5-tűs)

Alulnézet

Kupak

Nyomja meg a BE/KI gombot a készülék alján. Kigyullad a zöld LED jelzőlámpa.
A BE/KI gomb ismételt megnyomásának hatására 2 percen belül megkezdődik a hidrogénnel
fertőtlenített víz előállítása.
Ha le akarja állítani a hidrogénfejlesztést, nyomja meg ismét a BE/KI gombot.

BE/KI gomb

Tisztítás

Szórópumpa

Elölnézet

Ahhoz, hogy a készülék hosszú ideig jó teljesítményt nyújtson, karban kell tartani.
A hidrogénes vízkészítő érzékeny része a készüléknek, ezért tisztítsa óvatosan.

Hidrogénes
vízkészítő

A hidrogénfejlesztőben esetlegesen felgyülemlő ásványok akadályozhatják a hidrogénfejlesztés
folyamatát, a készülék pedig idegen anyagokat és bántó szagot bocsáthat ki.

palack

Használat előtt az alábbi utasításoknak megfelelően tisztítsa ki a készüléket.

LED jelzőlámpa
Csatlakozó
fedele

BE/KI
gomb

LED
jelzőlámpa

A tartály kitisztítása

Belső
nézet

Töltse meg a palackot vízzel, és adjon hozzá 2-3 csepp ecetet.
A BE/KI gomb megnyomásával indítsa be a hidrogénfejlesztést 1-2
ciklusra, majd öblítse ki a palackot tiszta vízzel.
Mindennapos használat esetén a tisztítást 2 hetente ajánlott
elvégezni.

FIGYELEM
A készüléket tilos
vízbe meríteni!

A töltés menete
Bizonyos idő elteltével általában lemerül a belső akkumulátor.

A csomag tartalma

Az újratöltés 2-4 órát vesz igénybe. Ha a LED lámpa pirosra vált,
végezze el az akkumulátor újratöltését.
1. Töltéshez nyissa fel a csatlakozó fedelét, és csatlakoztassa az 5-tűs
mikro adapter töltővezetékét.
2. Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, a LED fénye pirosról
zöldre vált. Oldja le a vezetéket, és csukja le a csatlakozó fedelét.
Csatlakozó
fedele

Útmutató

Adapter

5-tűs vezeték

VIGYÁZAT!
Az aljzatba fémet dugni, folyadékot önteni tilos!

Adapter-aljzat
(mikro 5-tűs)

