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TIENS gertuvė „Hyper-H Health“  

Modelis: TQ-Zl9 

Naudojimo vadovas  

 

Aprašymas 
 

TIENS gertuvėje „Source of Health Hyper-H Health“ yra integruotas išmanusis mikrokompiuteris – 

daugiataškis valdymo bloko lustas, kuris sustiprina elektros grandinę ir titano - baltojo aukso elektrolizę. 

Gertuvė tiekia elektros energiją abiems elektrolitinės juostos galams, o elektrolitinė vandens terpė 

gamina vandenį, prisotintą vandenilio junginių. Integruotos spalvotos švieselės šviečia skirtingomis 

spalvomis vykstant vandens prisodrinimo procesui. Šį mažą, lengvą ir elegantišką gaminį patogu nešiotis. 

 

Naudojimosi instrukcijos 

 

1. Įjungimas 

Spauskite įjungimo / išjungimo mygtuką dvi sekundes – įsijungs spalvota LED lemputė ir pasigirs trumpas 

pyptelėjimas. 

2. Išjungimas 

Spauskite įjungimo / išjungimo mygtuką dvi sekundes – spalvota LED lemputė pamažu užges ir pasigirs 

trys trumpi garsiniai signalai. 

3. Veikimo režimas  

Įjungus prietaisą vyksta 10 min. trukmės elektrolizė, po kurios pasigirsta šeši ilgi pyptelėjimai. Vėliau 5 

min. dega mėlyna lemputė, kol prietaisas automatiškai išsijungia. 

4. Priminimas apie išsikrovimą 

Prietaisui išsikraunant raudona švieselė sumirksės tris sekundes ir pasigirs trys trumpi garsiniai signalai. 

5. Priminimas, kad nėra vandens  

Prietaisą įjungus, jei jame nėra vandens, raudona švieselė sumirksės tris kartus, kol gaminys 

automatiškai išsijungs. 

6. Įkrovimas 

Pirmiausia įsitikinkite, ar gaminys yra išjungtas. Atverkite įkrovimo dangtelį ir atitinkamą gertuvės jungtį 

prijunkite prie maitinimo šaltinio. Bendras įkrovimo laikas siekia nuo 1,5 iki 2,5 valandos. Jeigu baterija 

yra įkrauta, prietaisui išsijungiant raudona švieselė sumirksės keletą kartų. Įkrovimo metu gaminys 

neįsijungs. 
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Gaminio specifikacijos 

Įkrovimo įtampa: 5,0 V  

Srovės stiprumas: ≤ 5500 mA 

Gaminio išmatavimai: plotis 64 mm, aukštis 206 mm 

 

 Saugumo priemonės 
 

Norėdami užtikrinti tinkamą gertuvės naudojimą, prašome laikytis šių nurodymų. 

DĖMESIO: Jei naudojate gertuvę nekreipdami dėmesio į saugos priemones, galite patirti sužeidimų, 

traumų ir mirtinų pavojų. 

 

1. Gaminio nelaikykite arti ugnies arba tiesioginėje saulės šviesoje. Nepalikite automobilyje karštą dieną. 

Nelaikykite produkto aukštos temperatūros aplinkoje, nes tai gertuvės paviršius gali įtrūkti. 

2. Nedeginkite gaminio norėdami jį sunaikinti, nes baterija gali sprogti. 

3. Gaminio nemirkykite degiame skystyje, nes tai gali sukelti sprogimą arba gaisrą.  

4. Nešildykite gaminio mikrobangų krosnelėje ir neplaukite indaplovėje, nes tai gali sukelti įtrūkimų arba 

baterijos sprogimą. 

5. Neplaukite maitinimo adapterio ir įkrovimo jungties vandeniu, nes tai gali sukelti elektros šoką, 

trumpąjį jungimą ir ugnį. 

6. Neplaukite gertuvės panardindami ją vandenyje, nes tai gali sukelti elektros grandinės sutrikimus. 

7. Nekraukite prietaiso ypač drėgnoje aplinkoje, nes tai gali sukelti elektros šoką ir elektros grandinės 

trikdžius. 

8. Neardykite ir neperdarykite gaminio, nes garantinis remontas nebus suteikiamas atsiradusiems 

gaminio defektams. 

9. Žmonėms, nešiojantiems širdies stimuliatorius, negalima gerti vandens, prisodrinto vandeniliu, nes 

prietaisą gali paveikti mikrosrovės, kurios sukeliamos gaminant vandenilio prisodrintą vandenį. 

10. Gertuvę reikia valyti reguliariai siekiant užtikrinti nepriekaištingą jos veikimą ir išvengti rūdžių ar 

nepageidaujamo kvapo.  

11. Į gertuvę draudžiama pilti karštą vandenį. Rekomenduojama vandens temperatūra gali būti nuo 5°C 

iki 35°C. 

 

Pastabos 
 

1. Atidžiai perskaitykite naudojimosi instrukcijas, kad suprastumėte, kaip naudotis gaminiu. Išsaugokite 

instrukcijas. 

2. Naudokite mineralinį vandenį arba virintą vandenį prisodrinto vandens gamybai; nenaudokite jokių 

kitų skysčių. 

3. Įkraukite prietaisą naudodami jam skirtą įkroviklį; nenaudokite nesuderinamų įkroviklių. 

4. Įkrovimo metu įsitikinkite, ar prietaisas yra išjungtas. 

5. Laikykite gertuvę atsargiai ir stenkitės, kad gaminys nenukristų ant žemės. 

6. Gaminys turėtų būti naudojamas esant 5 °C – 35 °C temperatūrai.  

7. Vandeniliu prisotintą vandenį geriausia išgerti per dvi valandas nuo jo paruošimo. 
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8. Pildami vandenį į gertuvę neviršykite ribos, paženklintos žyme „MAX“. 

9. Gaminant vandeniliu prisotintą vandenį dangtelio pakėlimo vožtuvas gali šiek tiek praleisti vandens ir 

oro. Tai yra įprasta. 

10. Prieš pradėdami naudoti gertuvę pirmiausią ją išplaukite vandeniu. Plaudami neliesti generatoriaus. 

Po to pripildykite gertuvę vandeniu, kurio temperatūra ne aukštesnė kaip 35°C, ir palikite 12–24 

valandas taip, kad generatorius būtų apsemtas. Po to galite naudoti gertuvę.  

 

Priedai 

KOMPLEKTO SUDĖTIS Kiekis Pastabos 

Gertuvė „Hyper-H Health“  1   

Įkroviklis 1  

Įkrovimo kabelis USB 1  

Instrukcijos 1  

Garantijos kortelė 1  

Kokybės sertifikatas 1  

 

Gedimų šalinimas 

Gedimas Tikėtina priežastis  Sprendimas  

Prietaisui kraunantis nedega 

indikatoriaus lemputė. 

Prietaisas netinkamai įjungtas į 

elektros lizdą. 

Įkroviklio kištukas yra nepakankamai 

įkištas. 

 

Naudokite tinkamą elektros lizdą.  

Tinkamai įkiškite įkroviklio kištuką. 

Nepavyksta gaminio įjungti arba juo 

naudotis 

Nepakankamas įkrovimas Įkraukite gaminį su pakrovėju 

Žemas vandenilio lygis Išsikišusios ventiliavimo angos 

 

Išvalykite užsikišusias vietas 

 

Pastabos: Klientai gali kreiptis į kompanijos atstovybę savo šalyje dėl atsiradusių gedimų, kurie nėra 

paminėti pateiktoje lentelėje ir kurių klientai negali sutvarkyti savarankiškai naudodamiesi gaminiu. 

Kreipdamiesi dėl gaminio taisymo, pateikite garantijos kortelę. Neardykite gaminio patys. 
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Gaminio sandara 

 

 
 

 
 

 

1. 泄压阀 Išleidimo anga 5. 底座 Pagrindas 

2. 杯盖 Dangtelis 6. 按键 Raktas 

3. 杯体 Gaminio korpusas 7. 充电口 Įkrovimo anga 

4. 发生器 Generatorius   

 


