
   

HYDRON TRAVEL PLUS 
 

Bezpečnostní upozornění 
 
Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a 
upozornění níže, abyste zajistili správné 

fungování tohoto produktu a svoji 
bezpečnost. 
 

• Nepoužívejte u zdroje tepla (otevřený 
oheň, vařič, trouba) nebo v blízkosti 
hořlavých látek. 

• Nelijte do přístroje teplejší vodu než 40°C 
• Nepoužívejte na žádném místě 
s chemikáliemi. 

• Nepoužívejte při viditelném poškození 
napájecího kabelu. 
• Nedotýkejte se výrobku mokrýma rukama, 

je-li napojen na napájecí kabel v elektrické 
zásuvce, aby nedošlo k úrazu elektrickým 
proudem. 

 
 
 

 

 

Pokyny pro vaši bezpečnost 
 
• Před použitím se ujistěte, že nádoba 
neobsahuje cizí látky nebo jiné tekutiny než 

vodu. 
• Při přepravě (je-li přepravován naplněn 
vodou) se ujistěte, že je lahev pevně 

uzavřena. 
• Ujistěte se, že používáte pouze zařízení, 
která jsou součástí tohoto balení. 

• Nepokládejte na tento výrobek žádné 
těžké věci. 
• Při generování vodíkové vody s přístrojem 

netřeste (zařízení musí stát na vodorovném 
podkladu). 
• Tento výrobek používejte pouze v dobře 

větraných prostorech. 
• Vyhněte se skladování na vlhkých místech 
a na místech s nízkou teplotou (méně než 

5°C). 
• Nemanipulujte se zařízením pomocí 
špičatých nebo ostrých předmětů. 

• Uchovávejte mimo dosah dětí nebo zvířat

Použití:  
1. Vyjměte láhev z obalu. 
2. Odšroubujte víčko a před prvním použitím propláchněte láhev čistou vodou.  
3. Doporučujeme používat filtrovanou nebo měkkou vodu z důvodu možnosti usazování vápníku. 

Hodnota ORP může být ovlivněna kvalitou a mineralizací vody. 
4. Nalijte čistou vodu po cca 2 cm pod vrchní okraj nádoby. Pozor, aby voda nezasahovala do 
hrdla láhve a našroubujte vrchní víčko zpět.  

5. Pro výrobu vodíkové vody na hodnotu -450 až -550 ORP se dotkněte 1x tlačítka (tlačítko 
zapnutí/vypnutí) - doba přípravy 3 minuty.  Pro výrobu vodíkové vody na hodnotu -650 až -700 
ORP tlačítko zmáčkněte 2x po sobě - doba přípravy 5 minut. Vnitřní svítící modré světlo 

signalizuje, že přístroj spustil generování vodíku (voda začne lehce probublávat). 
6. Dle vybrané možnosti se po 3 nebo 5 minutách se vypne modré světlo = voda je připravena k 
pití. Víčko otevřete pomocí stříbrné pojistky. 

7. Pro maximální účinek, konzumujte vodu ihned po ukončení výroby vodíkové vody. Pokud 
nalijete vodu do sklenice, doporučujeme ji zkonzumovat do 30ti minut, pak začíná postupně klesat 
účinnost vodíkové vody. 

8. Při skladování vodíkové vody na pozdější použití dbejte na to, aby byla nádoba uzavřena. 
9. Uchovávejte ji však maximálně 12 hodin. 
10. Běžným způsobem lze umýt nádobu. Spodní část, ve které je obsažen generátor, musí být 

vždy odšroubována před mytím. Součásti nevkládejte do myčky na nádobí.  
 

Součást balení:  
• Návod 
• generátor vodíkové vody Hydron Travel Plus 

• USB nabíječka (adaptér do sítě není součástí balení) 
• krabice pro zabalení přístroje 

 
 



   

 

Parametry: 
• Doba nabíjení: 3 h 
• Doba přípravy vodíkové vody:  
  3 minuty (-450 až -550 ORP) 

  5 minut (-650 až -700 ORP) 
• Na plné nabití přístroje: 18 – 20 cyklů 
• Objem: 360 ml 

• Provozní napětí: 5V 
• Vhodná teplota vody do láhve: 20–40°C 
• Materiál láhve: bezpečný plast Tritan™ 

• Rozměry (V x Š): 195 x 70 mm 
• Váha: 253g 
• japonská baterie 

• elektrody z titanu a platiny 

 

 

 

 

 

 

Čištění a údržba 
Generátor je velmi citlivé zařízení, proto jej 
prosím čistěte pouze dle tohoto manuálu.  
Čistění provádějte minimálně 1 x za 14 dní. 

Pijete-li vodu přímo z lahve, čistěte častěji.  
 
1. Odšroubujte víčko a naplňte láhev čistou 

vodou. 
2. Nasypte dovnitř 3g (cca 1 čajová lžička) 
kyseliny citronové (koupíte v každé drogerii) 

a protřepejte, dokud se prášek nerozpustí. 
NEPOUŽÍVEJTE K ČIŠTĚNÍ JINÉ LÁTKY. 
3. Nechte působit 10 – 30 minut a poté 

zapněte přístroj a nechejte proběhnout 
jeden cyklus generování vodíku. 
4. Vodu s kyselinou vylijte a pečlivě 

propláchněte čistou vodou

 

 

Co je to vodíková voda?  
Vodíková voda má mimořádné antioxidační schopnosti.  

Dopomáhá ke zlepšení stavu tuků i cukrů u klientů s  
diabetem, podílí se také na snížení hladiny cholesterolu  
a zlepšení stavu při hypertenzních nebo autoimunitních  

poruchách. Díky vodíkové vodě pocítíte zvýšení vitality  
a snížení únavy, urychluje regeneraci svalů a blahodárně  
působí proti stárnutí organismu, výrazně urychluje  

regeneraci po sportu či fyzické zátěži. Vodíková voda je  
protizánětlivá, proti alergenní, bezpečná, netoxická a velmi  
účinná jako antioxidant. 

 
Doba záruky je 24 měsíců od data zakoupení. Pro  
uplatnění reklamace či jiných komplikací kontaktujte  

servisní oddělení tel.: 483 704 744 
e-mail: servis@agroaquapro.cz 
 

Dokument pro odstoupení od kupní smlouvy včetně aktuálních  
obchodních podmínek najdete na www.aqua-shop.cz  
v sekci „obchodní podmínky“.  
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