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návod

k použití

POPIS

SOUČÁSTI

1. víčko lahve

2. víčko rozprašovače

3. vypínač

4. LED ukazatel

5. láhev

6. vodní elektrolyzér

7. odpojitelná základna

8. nabíjecí zásuvka USB-C

POUŽITÍNABÍJENÍ

ÚDRŽBA BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE TECHNICKÉ ÚDAJE

typ: výrobník netoxického dezinfekčního 

roztoku Hydro Go

napájení USB-C: 5 V / 2 A

příkon: 3 W

kapacita nádoby: 70 ml

doba elektrolýzy: 3 minuty

kapacita akumulátoru: 300 mAh

rozměry: Ø 43 x 162 mm

hmotnost: 65 g

materiál: ABS + PC

Před prvním použitím výrobek nabijte. Výrobek 

nepoužívejte, když se nabíjí.

Uvolněte protiprachový kryt vzadu a připojte přístroj 

Hydro Go ke zdroji napájení pomocí dodávaného 

kabelu. Kontrolka změní barvu z červené na 

zelenou, jakmile bude přístroj nabitý (zhruba za 

1,5 hodiny).

Je-li akumulátor téměř vybitý, bliká kontrolka 

červeně a přístroj je třeba nabít.

* Pokud přístroj přestane fungovat do 3 minut po 

zapnutí nebo pokud je proud bublin přerušovaný, 

může být příčinou téměř vybitý akumulátor. 

Normální funkce přístroje se obnoví znovu po 

nabití.

* Doporučujeme pravidelně provádět odvápnění 

(alespoň jedenkrát měsíčně).

Můžete si vybrat ze dvou způsobů nebo použít oba, 

aby byl účinek odvápnění silnější.

Způsob A: Na 2 hodiny dejte do láhve vodu s 

přídavkem potravinářské kyseliny citrónové (2 g). 

Jako náhradu je také možné použít ocet nebo 

citrónovou/pomerančovou šťávu bez dužiny. Čím 

delší bude doba působení, tím silnější bude účinek 

odvápnění.

Způsob B: Dejte do láhve vypnutého přístroje čistou 

vodu a stiskněte vypínač na 5 sekund. Zapne se 

funkce odvápnění, která je signalizována červenou 

kontrolkou. Červená kontrolka zhasne, jakmile je 

proces dokončen. Vodu vylijte a láhev vypláchněte.

* Do láhve nelijte nápoje ani těkavé roztoky např. 

s mycími prostředky nebo rozpouštědly.

1. Dezinfekční roztok nepijte a neochutnávejte. 

Vyhněte se jeho častému kontaktu s pokožkou. 

Pokud se dostane do styku s očima, okamžitě si 

je vymyjte. Pokud se objeví nějaké zdravotní 

obtíže, vyhledejte lékaře.

2. Nespouštějte elektrolýzu v jednom roztoku víc 

než dvakrát.

3. Nedotýkejte se vody v láhvi, když probíhá 

elektrolýza a připravuje se dezinfekční roztok.

4. Dezinfekční roztok má oxidační účinky na kovy. 

Neskladujte v kovových nádobách. Je-li roztok 

použit na kovové povrchy, omyjte je ihned po 

dezinfekci vodou a otřete dočista.

5. Dezinfekční roztok má bělicí účinky na textilie. 

Nepotřísněte roztokem barevné nebo tmavé 

látky. Nepoužívejte je k namáčení hedvábí a 

kůže.

6. Je-li výrobek poškozený nebo prosakuje, 

neprodleně jej vypněte a odpojte od zdroje 

elektřiny.

7. Než láhev oddělíte od základny, vyprázdněte ji. 

Nerozebírejte základnu, abyste ji vyčistili.

8. Nevystavujte výrobek ohni, ani jej neumisťujte 

poblíž zdrojů tepla nebo elektrických přístrojů.

9. Nedotýkejte se přístroje vlhkýma rukama, 

nenamáčejte jej a nemyjte v myčce.

10. Zbude-li v láhvi dezinfekční roztok, nevystavujte 

jej slunečnímu záření a vysokým teplotám. 

Slanou vodu ani dezinfekční roztok v láhvi 

neskladujte, pokud nemá být přístroj delší dobu  

používán.

11. Uchovávejte mimo dosah dětí.

1. Odstraňte víčko 

s rozprašovačem otáčením 

proti směru hodin.

4. Stiskněte a po dobu 3 sekund 

podržte vypínač. Kontrolka se 

rozsvítí modře a začnou se 

vytvářet bubliny. Dezinfekční 

roztok je hotový po 3 

minutách, jakmile modrá 

kontrolka zhasne. Aby byla 

dezinfekce roztokem účinná, 

spotřebujte jej do 24 hodin.

* Nejlepší výsledky sterilizace dosáhnete při dvojím 

průběhu elektrolýzy (6 minut). Dezinfekční roztok 

tak bude silnější. Předmět nebo povrh pokropte 

aerosolem a nechejte jej 20 minut působit, než jej 

setřete nebo omyjete.

3. Vraťte na místo víčko 

s rozprašovačem a zatřeste s 

lahví, aby se sůl rozpustila.

2. Naplňte láhev vodou a 

přidejte 2 lžičky soli (2 g). 

Jako odměrku použijte 

dodávanou lžičku.

Prozkoumejte, jak si 

zjednodušit život,

na ww.lyfro.co
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