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SOURCE OF HEALTH TQ-Z19 

Hyper-H Health CUP 

Kasutusjuhend 

Mudel: TQ-Zl9 

Kirjeldus 

TIENSi tervisevee tass, millele on lisatud mitme punkti kontrollüksusega mikroarvuti, rakendab vooluringi ning 

titaanist ja valgest kullast valmistatud elektrolüütide võrku. Tass edastab elektrolüütide riba kummasegi poolde vee 

kaudu elektrivoolu, et toota rikkalikult vesinikuioone sisaldavat vett. Tassi värvilised tuled näitavad, millised etapis 

on vee töötlemine. Väikest, kerget ja kaunist toodet saab kõikjale mugavalt kaasa võtta. 

Kasutusjuhend 

1. Sisselülitamine 

Seadme käivitamiseks vajuta mõne sekundi jooksul sisse/välja nupule, kuni värviline LED-tuli süttib ja kõlab üks 

piiks. 

2. Väljalülitamine 

Seadme väljalülitamiseks vajuta 2 sekundi jooksul seadme sisse/välja nupule, kuni värviline LED-tuli kustub ning 

kostub kolm piiksu. 

3. Töörežiim 

Käivitamisele järgneb 10-minutiline elektrolüüs, mille järel kostub kuus pikka piiksu. Seejärel põleb sinine tuli viis 

minutit, pärast mida lülitub seade automaatselt välja. 

4. Aku tühjenemise meeldetuletus 

Tühjenevast akust annab märku kolme sekundi jooksul vilkuv punane tuli ning kolm lühikest piiksu. 

5. Vee puudumise või vale vedeliku meeldetuletus 

Kui seade tuvastab pärast käivitumist, et tassis ei ole vedelikku või vedelik ei ole mineraalvesi, vilgub punane tuli 

kolm korda, enne kui seade automaatselt välja lülitub. 

6. Laadimine 

Esmalt veendu, et seade on välja lülitatud. Seejärel ava laadimispesa kate ning sisesta tassi laadimisjuhtme otsik 

laadimispessa, et seade vooluvõrguga ühendada. Laadimisaeg on umbes 1,5–2,5 tundi. Laadimise ajal vilgub punane 

tuli ning kustub, kui seade on täielikult täis laaditud. Kui aku on piisavalt laetud, vilgub punane tuli enne seadme 

väljalülitumist mõned korrad. Laadimise ajal ei saa seadet sisse lülitada. 

Tootekirjeldus 

Laadimispinge: DC 5,0 V 

Voolutugevus: ≤5500 mA 

Korpuse mõõtmed: 64 mm x 206 mm (kõrgus) 

Ettvaatusabinõud 

Et tassi õigesti kasutada, pidage palun kinni järgnevatest juhistest: 

(ETTEVAATUST: Tassi vale kasutamine ning ettevaatusabinõude eiramine võivad lõppeda kahjustuste, vigastuste 

ja surmaga.) 

1. Mitte asetada toodet tule lähedale või otsese päikesevalguse jätte. Mitte võtta palaval päeval autosse. Mitte hoida 

palavas, toode võib kuumuses puruneda. 

2. Toodet mitte põletada, aku võib plahvatada. 
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3. Mitt panna süttivasse vedelikku – plahvatus- ja tuleoht. 

4. Mitte kuumutada mikrolaineahjus, mitte pesta nõudepesumasinas – võib puruneda, aku plahvatusoht. 

5. Mitte pesta vooluadapterit ja laadimispesa vees – elektrišoki-, lühise-, tuleoht. 

6. Toodet pesemise ajal mitte üleni vette kasta – võib põhjustada vooluringirikkeid. 

7. Mitte laadida liigniiskes keskkonnas – võib põhjustada elektrišokki ja vooluringirikkeid. 

8. Toodet mitte muuta ega täiendada – muudab garantii kehtetuks. 

9. Kehasiseste aparaatidega, näiteks südamerütmuriga inimesed ei tohi vesinikurikast vett juua, kuna vesinikurikka 

vee tootmiseks kasutatav elektrivoog võib seadet mõjutada. 

10. Puhastage toodet regulaarselt – mustus võib halvendada seadme tööd ning tekitada roostet ja halba lõhna. 

11. Kuuma vett ei tohi seadmesse mingil juhul panna. Soovituslik veetemperatuur on 5°C–35°C. 

Märkused 

1.Loe kasutusjuhend hoolikalt läbi ning hoia see alles, et saaksid seda vajadusel kasutada. 

2. Vee valmistamiseks kasuta mineraalvett või keedetud vett. Muid vedelikke mitte kasutada. 

3. Laadi toodet ainult kaasasoleva laadijaga. Mitte kasutada muid laadijaid. 

4. Jälgi, et seade oleks laadimise ajal välja lülitatud. 

5. Hoia toodet hoolikalt, väldi mahapillamist. 

6. Seadmes kasutatav vesi peab olema temperatuuriga 5°C–35°C; 

7. Värske vesinikuga rikastatud vesi saab valmis kahe tunniga. 

8. Vett seadmesse valades mitte ületada „MAX“ märgist. 

9. Vesinikurikka vee tootmisel lekib väljalaskeventiilist tõenäoliselt veidi vett ja on kuulda vee väljalekkimise 

helisid. See on normaalne. 

10. Puhastage seade enne esmakordset kasutamist veega. Pesemise ajal generaatorit mitte puudutada. Pärast 

puhastamist leotada toodet 12–24 tundi vees (temperatuuriga kuni 35°C) ning seejärel võib seadet kasutada. 

Tootekomplekti osad 

Nimetus  Kogus Märkused 

Tervisevee tass 1   

Laadija 1  

USB laadimisjuhe 1  

Kasutusjuhend 1  

Garantiikaart 1  

Kvaliteedisertifikaat 1  

Tõrked 

Tõrge Võimalik põhjus Kuidas toimida 

Indikaatorlamp ei sütti laadimise ajal Halb kontakt pistikupesaga 

Laadimisjuhe ei ole õigesti ühendatud 

Kasuta teist pistikupesa 

Ühenda laadimisjuhe õigesti 

Seade ei käivitu/ei tööta Aku on tühi Laadi seade laadijaga 

Madal vesinikutase Ventiiliavad on umbes Puhasta seade 

Märkus: Kui kliendid ei saa kasutamise ajal mõnd ülal mittenimetatud probleemi ise lahendatud, võib pöörduda 

tootehooldusosakonna poole. Sel juhul tuleb esitada garantiikaart. Mitte toodet ise lahti monteerida. 


