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2 – Co je AquaVolta®?
Pojem značky Aquavolta ® se skládá z latinského termínu vody (Aqua) a
jména vynálezce baterie Alessandra Volty. Znamená elektroaktivovanou
vodu. Původně v Německu byla nazývána elektrolytická voda, později
"aktivní voda". V angličtině se často označuje jako „redukovaná" nebo
"ionizovaná" voda.
•

Charakteristickým znakem přístroje AquaVolta® je, že záporné
elektrické napětí na měřicí elektrodě vykazuje takzvaný negativní
redox-potenciál. Čím je redox-potenciál nižší, tím vyšší je ochota vody
k odevzdání elektronů. Na 0,018 voltů (18 milivoltů) nižšího redoxního
potenciálu se tato ochota zdvojnásobí. AquaVolta® má redoxní
potenciál o 400 až 800 milivoltů nižší než voda z vodovodu nebo
minerální voda z lahve.

•

Díky vysoké vůli uvolňovat elektrony je AquaVolta® označována také
jako antioxidační voda. Nejen, že ji používají lékaři pro různé terapie,
ale na základě velmi příjemné chuti se také etabluje jako moderní
každodenní nápoji.

Za antioxidační sílu od AquaVolta® odpovídá dle současného vědeckého
názoru obsah vodíku (rozpuštěného vodíku nebo dH2). Generátor
molekulárního vodíku AquaVolta® byl vyvinut pro zvýšení této hodnoty.

3 - Vodík - základní pojmy
"Jezdím na vodík". Pohled na vodíkové automobily, z nichž neproudí žádné emise, nýbrž jen kape
čistá voda, je v našich smogem zatížených městech stále ojedinělý. Přesto není pochyb o tom, že
vodík představuje nejzajímavější formu alternativních energií budoucnosti. Neboť 1kg vodíku
přináší 33,33 kWh / kg na silnici, čemuž se ani benzín (12 kWh / kg), ani zemní plyn (max. 13,1 kWh
/ kg), nevyrovnají. Vodík se symbolem H - Hydrogenium ("Producent vody"), je nejběžnějším prvkem
ve vesmíru. To představuje 75% celkové hmotnosti naší sluneční soustavy. Přesto je na naší planetě
Zemi vodíku spíše nedostatek. Pouze 0,12% celkové hmotnosti tvoří vodík. Většina z toho je vázána
v podobě H2O, jako voda v našich oceánech. Voda, H2O, je vodík H2, který již byl spálen kyslíkem.
K tomu dochází například s cukrem, který je z potravy přeměněn na energii. Takže vodík není
zdrojem energie pouze pro palivové články automobilů, ale také pro buňky v těle. Atom vodíku H je
tvořen pouze jedním kladně nabitým jádrem (protonem), které je obíháno negativně nabitým
elektronem. Nejmenší ze všech atomů se také nazývá "vznikající" vodík: to znamená "vodík ve své
porodní fázi ", neboť atom H nezůstává dlouho sám, nýbrž s druhým atomem H tvoří to, co obvykle
nazýváme vodíkem, H2, ... Jedním z dalších pojmenování atomu vodíku H je "vodíkový radikál".
Plynný vodík H2 bývá často zaměněn s vodíkovým iontem H +. To odpovídá atomu H bez elektronu,
zkrátka je to jediný proton. Pozitivně nabité ionty vodíku jsou měřítkem "kyselosti". Vznikají například
odštěpením hydroxid iontů (OH-) z vody (H2O). Pokud existuje více hydroxid- Iontů ve vodném
roztoku, je alkalický, jestliže je více iontů H + (protonů), je kyselý.
Záporně nabité vodíkové ionty H- (hydrid ionty) teoreticky také existují. Jsou však tak nestabilní, že
se prakticky objevují pouze jako sloučeniny.

4 - Co je to generátor molekulárního vodíku?
Po mnoho let si člověk myslel, že aktivovaná voda udržuje svůj negativní
redox-potenciál a tím vysoké množství elektronů jen několik hodin nebo dní.
Když však bylo zjištěno, že rozhodujícím faktorem antioxidačního účinku je
rozpuštěný vodík, rozběhl se průmysl, který pod vysokým tlakem stlačuje plyn
H2 do vícevrstvých vodních sáčků, kde je možné pozitivní vlastnosti zachovat
po dobu několika měsíců. To je však ještě dražší řešení, než tablety
produkující H2 a přináší velké problémy s odpady.
Voda bohatá na vodík byla dosud vyráběna pouze stacionárními
elektrolytickými ionizátory vody. Ale člověk chce pít čerstvou aktivovanou
vodu, i když je na cestách. Proto byly zpočátku malé elektrolytické přístroje
převedeny na energii z baterie. Tyto však nebyly schopny odstranit kyslík,
který ve vodě vyvolává nežádoucí reakce. Existují také vodíkové infuzní stroje
(HIM), které umožňují molekulám H2 bublat do vody. Tyto však zřídka dosahují
více než 1,2 ppm, většinou mnohem méně.
Vodík se velmi neochotně rozpouští ve vodě, pokud není lisován vysokým
tlakem. To je přesně to, co generátor molekulárního vodíku AquaVolta® dělá.
Pracuje s články PEM, které dolů odpustí jen pár kapek kondenzátu a odstraní
oxidační složky. Výsledek: voda bohatá na vodík beze změny pH.
Zatímco jsou sáčky na vodíkovou vodu plněny obsahem vodíku 2,8 ppm,
AquaVolta® generátor zvládne v případě potřeby téměř dvojnásobek.

5 – kyslíková voda ?

Kyslíkem rezaví vše. Je to zbraň, s níž vytlačujeme energetický nosič
VODÍK z potravin pro vlastní energetickou potřebu. Proč je nevhodné pít
kyslíkovou vodu a lépe odstranit rozpuštěný kyslík, něco, co se děje v
ionizátorech vody a generátorech molekulárního vodíku AquaVolta®?
Potřebujeme minimálně 20 g kyslíku za hodinu. To by však byl stav krátce
před smrtí. Skutečně toho můžeme dosáhnout při pití 1 litru nejlepších
dostupných kyslíkových vod. Dosáhneme tím dokonce o 13% více, než je
nutné. Výkonný sportovec potřebuje však 500 g kyslíku za hodinu. Z toho
však jedním litrem nejlepších kyslíkových vod pokryjeme pouze 4,52%.
Každý nádech přináší mnohem víc.
Vysoce výkonné ryby s naší tělesnou hmotností by musely svými žábrami
každou hodinu stlačit 20 litrů "kyslíkové vody", aby měly stejný spalovací
výkon, jaký má lidský sportovec ve svých buňkách.
Díky dýchání dostávají lidé do těla takřka libovolné množství kyslíku,
protože vzduch obsahuje 21% kyslíku. Plícemi také dýchající delfíni
výkonnostně z daleka převyšující stejně velké žraloky.
Zdroj: https://www.test.de/Soxygenated SafetyWaessLuftnummern-1097408-0 /:

6 - Vodíková voda - nový standard pití

Dříve se měřil ORP pouze pro stanovení antioxidačního účinku
aktivované vody. To je však velmi nepřesná hodnota, protože
ORP není ovlivňován pouze rozpuštěným vodíkem, ale také
dalšími odlišnými, ve vodě rozpustnými látkami např. minerály a
plyny.
Poté, co byla role vodíku uznána za důležitou, uvedli Japonci na
trh první „rádoby“ měřicí zařízení (Trustlex ENH 1000), které
mělo stanovit obsah rozpuštěného vodíku a to sice
přepočtovým faktorem cca.( -)2,14 z naměřeného ORP. Tento
faktor byl však vážně kritizován řadou odborníků a Trustlex sám
připouští, že ono zařízení nefunguje správně.
Laboratorní stanovení skutečně rozpuštěného vodíku ve vodě je
stále velmi komplikované. Elektronická měřicí zařízení vyžadují
vysokou odbornost a jsou velmi drahé. Proto doporučujeme
chemickou titrační metodu s H2 Blue Kit ®. Tento roztok bych
vyvinut americkým výzkumníkem vodíku Tylerem Le Baronem.
Tyto kapky byly přizpůsobeny ionizované vodě a evropským
typům vody. Díky obsahu drahého kovu platiny jsou tyto
zkušební kapky poměrně drahé, proto jsou k dispozici jako
volitelné příslušenství pro AquaVolta® Hydrogen Booster.

1 kapka H2 Blue Kit ® je mezinárodně
uznávaná pro 100 ppb (0,1 ppm)
rozpuštěného vodíku ve vodě. Nahoře (ve
středu) je vidět generátor molekulárního
vodíku AquaVolta®, naplněný 0,2 l
mnichovské vodovodní vody a deseti
kapkami roztoku H2 Blue Kit®.
Po 25 sekundách se roztok odbarvil a
prokázal tím obsah rozpuštěného vodíku. Již
po 7 minutách dosáhl generátor
molekulárního vodíku AquaVolta® se stejnou
vodou z vodovodu úrovně 1,7 ppm.

7 - vždy čerstvý vodík – libovolný výběr vody
U mobilního zařízení je jasné: Je třeba používat
nezávadnou pitnou vodu, nebo minerální vodu. Proto
jsme koncipovali generátor molekulárního vodíku
AquaVolta® tak, že uživatel není odkázán pouze na
jeden zdroj vody. Pokud nevěříte vodě z vodovodu,
kterou máte právě k dispozici, můžete použít jakoukoli
důvěryhodnou balenou vodu a dokonce i vodu z
reverzní osmózy (RO vodu).
U generátoru molekulárního vodíku "classic" můžete
plnit vodou buď nádobu, která je součástí dodávky,
nebo libovolnou láhev. Díky řadě přibalených adaptérů
můžete dokonce ionizovat a obohacovat vodu vodíkem
přímo u většiny z dostupných lahví s minerální vodou na
trhu. Jediné omezení: Voda nesmí být perlivá. Celkový
tlak plynu by tak vzrostl příliš.
Generátor molekulárního vodíku "classic" je standardně
dodáván včetně jedné výrobní nádoby a adaptérů na
různé láhve.

Vhodný pro
RO-vodu!

Žádnou perlivou
vodu!
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9 - Obecné bezpečnostní pokyny
•
•

Přístroj používejte pouze po přečtení a pochopení
návodu k obsluze.
Před zapnutím přístroje musí být nádoba na vodu
naplněna vodou. V opačném případě může dojít k
poškození elektrolyzéru a vypršení záruční lhůty.

•

Nelze používat vodou nad 80 ° C.

•

Přístroj používejte jen s napětím 220 V.

•

Dbejte na to, aby děti neměly volný přístup k zařízení.

•

•

Nikdy nedávejte přístroj pod vodou. Pro jeho čištění je
dostatečná vlhká tkanina. Nepoužívejte chemické čisticí
prostředky.

•

Neumísťujte přístroj venku.

•

Nepoužívejte poškozenou nabíječku, ani
nabíječku s poškozeným kabelem.

•

Na kabel nepokládejte žádné těžké nebo špičaté
předměty.

•

Nedotýkejte se žádných součástí připojených k
rozvodné síti vlhkými prsty.

•

Pokud chcete vodu následně pít, používejte
pouze pitnou vodu nejvyšší kvality.

•

Nesmíte používat sycenou vodu (perlivou /
bublinkovou vodu). Přístroj by mohl explodovat.

•

V případě poruchy nerozdělávejte nabíječku ani
základní jednotku. Nesnažte se to opravit.
Okamžitě odpojte zařízení od napájecího zdroje a
informujte svého prodejce.

Nikdy nenechte zařízení spadnout.

•

Používejte jen vodu pod 50 ° C.

•

Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření, ani
teplotě nižší než 0 ° nebo vyšší než 50 °

•

Neumisťujte přístroj do vlhkých nebo znečištěných
místností.

10 – Jednotlivé díly přístroje
Silikonová zátka

víčko

Výrobní jednotka

Výrobní nádoba se
dvěma víky a
nalévací pomůckou

Výrobní jednotka

Sada láhvových
adaptérů

Závitový uzávěr
nádržky
s
přetlakovým ventilem

Láhvový adaptér

11 - Výrobní jednotka
Čelní pohled

Zadní
pohled

1.

Závit

2.

Adaptér pro výrobní
nádobu nebo láhev

3.

Generátor vodíku
pohled z vrchu

4.

LED kontrolka

5.

Vypínač

6.

Kondenzační nádržka a
kyslíková tlaková
komora

7.

Závitový uzávěr nádržky
s přetlakovým ventilem

8.

Ochranné víčko –
použitelné také jako
podložka

9.

Napájecí zásuvka pod
gumovou krytkou

12 – Příslušenství
litrová fialová
skleněná láhev

Napájecí zdroj
+
nabíječka

Náhradní
těsnění

připevnění
láhvového
adaptéru
Čistící prášek
(Kyselina citronová)

Vnitřní víko na pití a
nalévání

13 – Nabíjení
1.

Umístěte přístroj na suchý rovný povrch

2.

Odklopte gumovou krytku nabíjecí zásuvky

3.

Zasuňte konektor do zařízení a poté nabíječku zapojte. Před prvním
použitím musí být zařízení plně nabito

4.

LED nabíječky (ne zařízení!) svítí trvale červeně

5.

Po úplném nabití bude trvale svítit zeleně

6.

Vyjměte nabíječku ze zásuvky, konektor ze zařízení a zaklopte
gumovou krytku

7.

Když během provozu začne blikat kontrolka LED, musí být nabíječka
opět připojena, dokud není baterie zcela nabitá

14 – Oba provozní režimy

b

Po sejmutí ochranného krytu (a) a odstranění silikonové
krytky nad elektrodou nabízí generátor molekulárního
vodíku AquaVolta® "classic" dvě možnosti výroby
vodíkové vody: Buď použijte láhev na vodu až do 1,75 l
jako tlakovou komoru (b) nebo naplňte dodanou výrobní
nádobu (c) vodou, které důvěřujete.
Pro oba pracovní režimy je třeba do přístroje nejdříve
našroubovat vhodný adaptér. Vnitřní závit adaptéru se liší
v závislosti na požadované velikosti láhve. Ne všechny
láhve na trhu jsou precizně opracované, aby byly 100%
těsné. Nejlepší je použít obzvlášť pěknou láhev, která drží
tlak a plnit ji důvěryhodnou vodou. Je spíše méně
komplikací s PET láhvemi než se skleněnými láhvemi,
protože se měkká šroubová závitka snadněji přizpůsobí
adaptéru.
Při režimu (c) je výrobní nádoba pevně přišroubovaná k
adaptéru a shora plněna vodou. Při použití láhve (b) je
zařízení našroubováno na láhev s vodou přes vhodný
adaptér shora a poté to celé otočeno jednotkou dolů a
láhví nahoru.
Pozor: Používejte pouze pramenitou pitnou vodu! Nesmí
být perlivá!

b
a

b

c

c

b

15 - Výroba vodíkové vody
Během výroby musí stát generátor molekulárního
vodíku AquaVolta® na pevné, rovné ploše. Kdyby byl
povrch příliš měkký, neotevřel by se přetlakový ventil na
spodní straně a neodpustil by se kyslík. Není-li k
dispozici pevná rovná plocha, lze jako podložku použít
ochranné víčko zařízení (a), tak aby mělo zařízení
pevný podklad (červený kruh).
•

Tlačítkem zapnuto / vypnuto spustíte výrobu
vodíku, což poznáte podle stoupajících
bublinek.

•

Po krátkém stisknutí tlačítka svítí LED dioda bíle
a přístroj je v provozu 3 minuty. Při podržení
tlačítka bliká LED dioda bílo-modře a přístroj je
v provozu 5 minut.

S přibývajícím výrobním časem se nad povrchem vody
vytváří stále větší tlaková bublina (c). Pokud jste
zásobník naplnili bez vzduchové bubliny, je to stále víc
a víc plynného vodíku, který díky svému parciálnímu
tlaku zvyšuje rozpustnost vodíku ve vodě. Čím větší je
láhev, tím je třeba delší doba elektrolýzy (provozu
přístroje). Výrobní nádobka má kapacitu 0,33 litru a
produkuje 0,1 ppm rozpuštěného vodíku za minutu
(výkyvy závislé na vodě). Aby se zabránilo vysokému
tlaku, měla by doba výroby trvat nejdéle 40 minut.

a

b

c
c

16 - Volitelné příslušenství: kapky na měření vodíku

Testování obsahu molekulárního vodíku se provádí bezprostředně po výrobě s volitelnou sadou H2 Blue®. Do
měřícího šálku se opatrně nalije 6 ml vody a přidá se jedna kapka modré měřicí kapaliny. K docílení stejně
velkých kapek je třeba držet lahvičku s kapkami takřka vertikálně. Každá kapka, která se odbarví, znamená 0,1
ppm (= 100 ppb) rozpuštěného vodíkového plynu.
Pokud už se kapka sama neodbarví, může se lehce míchat, ale ne třást. Pokud se tekutina stále neodbarví,
poslední kapka se nepočítá. Voda pod normálním tlakem vzduchu může obsahovat až 1,6 ppm plynného
vodíku (plná saturace). S generátorem molekulárního vodíku AquaVolta® můžete vyrábět přesycenou vodu
s mnohem více než 1,6 ppm. Přesto se však tato voda už brzy poté, co přijde do kontaktu s normální
atmosférou, vrátí k plné saturaci. Kdo chce hodně vodíku, musí rychle pít, nebo plnit láhev vzduchotěsně.
Nepijte testovanou kapalinu a neponechávejte ji na dosah dětí! Používejte ochranné rukavice, omyvatelný
povrch podkladu a dejte pozor na oděvy. Kapky obsahují methylenovou modř, velmi intenzivní barvivo.

17 – Správné naplnění. Trik s tlakem
Při použití výrobní nádoby doporučujeme naplnit vodou po spodní
okraj děrovaného vnitřního víka. Tím zůstane v nádobě málo
vzduchu a tlak vodíku se může nad vodou lépe zvyšovat.

Čím méně je zbytkového vzduchu v našroubované láhvi, tím větším
tlakem se může elektrolýzou PEM vytvořený vodík tlačit zpět do
vody a dočasně tím zvýšit svoji rozpustnost.
Chcete-li přístroj optimálně používat, plňte výrobní nádoby takřka
plně vodou. Standardně plněná láhev s minerální vodou je ideální.
Vyhněte se přeplnění, protože tím tlak může rychle stoupat. Na
druhou stranu je nevhodné, pokud láhev není standardně plná.
Namísto použití z části naplněné větší láhve, použijte raději menší,
plnou láhev.

Zu voll!

18 - Vyprázdnění kondenzační nádrže a čištění vnitřku
Po zhruba 40-50 minutách se naplní kondenzační
nádoba na spodní straně přístroje. Když vidíme, že je
kondenzační nádobka více než z poloviny plná, je
nutné ji vyprázdnit.
Odšroubujte uzávěr nádrže s vestavěným tlakovým
ventilem a vodu vylejte ven. Dejte pozor, abyste při tom
nepolili přístroj. Následně uzávěr opět našroubujte.

Vnitřní část tlakové nádoby a mřížkovaná záporná
elektroda, která produkuje vodík, musí být vyčištěny,
pokud jsou viditelné stopy vodního kamene. 5g
kyseliny citrónové se rozmíchá v teplé vodě, po
rozpuštění se nalije do nádoby a nechá ji pracovat 1
hodinu. Následně opláchněte nádobu a elektrodu
opakovaně teplou vodou.
Tento proces čištění by měl být prováděn i v případě,
že ze zařízení vnímáte nepříjemný zápach. V tomto
případě by voda měla mít 60 - 80 C°.
Tyto pokyny pro čištění samozřejmě také platí pro
láhve, které používáte. Dbejte na dokonalou hygienu a
odstraňte stopy vodního kamene kyselinou citrónovou.

19 - Vnější čištění / skladování. Technické údaje.
Otřete povrch přístroje nějakým vlhkým měkkým
hadříkem. Větší nečistoty uvnitř tlakové nádoby můžete
také odstranit, pokud ji z poloviny naplníte teplou
vodou a důkladně protřepete. Poté použitou vodu
vylijte.
Zařízení uchovávejte při pokojové teplotě a
nevystavujte přímému slunečnímu záření.
Pokud zařízení nepoužíváte více než týden nebo při
přepravě, musí být elektroda udržována vlhká trochou
vody. Toto je také obvyklé v případě, že obdržíte nové
zařízení. Potřebnou vlhkost zachováte díky
silikonovému krytu. Uchovejte jej proto pro takovéto
použití.

Rozměry

Průměr 72 mm. Výška 103 mm.

Váha

základní díl: 270 g

Výkon

10 W (provoz) / 8,4 W (nabíjení)

Výdrž baterie

Ca. 10 použití (5 Min.) – plně nabitá

Doba nabíjení

Ca. 1,5 hodiny

Nabíječka

100 – 240 V, 50/60 Hz

Produkce vodíku

závislé na vodě a na čase 0,8 – 6,0 ppm

ORP

(-) 300 až (-) 700 mV (CSE)

20 - Vodíková voda – Nejen na pití!
•

•

•

•

•

•
•

Na rozdíl od alkalické aktivované vody z klasického ionizátoru vody zůstává hodnota pH upravené vody
stejná. Vodíková voda může být také mírně kyselá, ačkoli pak nepojme tolik vodíku jako voda alkalická. U
právě upravené (lehce kyselé) vody reverzní osmózou naměříme výrazně nižší obsah vodíku ve srovnání s
mírně alkalickou minerální vodou jako „Aqua Panna“: Poměr je 1,2 ppm k 1,9 ppm u minerální vody.
Popíjejte až 0,3 l vody na 10 kg tělesné hmotnosti denně. Při vysokých teplotách a / nebo namáhavé fyzické
aktivitě přiměřeně více. Používejte pokud možno alkalickou vodu. Optimální je voda jednoho z klasických
ionizátorů vody Aquavolta®. Ten který vytváří filtrovanou alkalickou vodu, která již obsahuje 0,6 až 1,2 ppm
vodíku. Generátor molekulárního vodíku AquaVolta® může poté díky vysokotlaké technice uložit do vody ještě
více vodíku. Tato voda je také velmi vhodná pro vkládání potravin:
Do čerstvé vodíkové vody vložte na 15 – 30 minut ovoce, saláty, řezané květiny, syrová vejce a zeleninu. Ty se
osvěží tím, že absorbují vodík, který pronikne dokonce přes vaječné skořápky. S absorpcí vodíku klesá ORP
potraviny, což např. podle inspektorky potravin Dr. Manfred Hoffmannové garantuje vyšší hodnotu výživy.
Smíchejte mléčné, dietní, fitness prášky atd. s vodíkovou vodou. Rozpusťte minerální a vitamínové směsi s
touto vodou. Stejně příznivě tím díky rozpuštěnému vodíku klesá hodnota ORP.
Kupujte koncentráty ovocných šťáv - nejlépe organické. Tím ukončíte přepravu nápojových obalů a následně
zbytečné znečišťování životního prostředí. Žádný prodejce na trhu zatím neumí dodat ovocné/zeleninové
nápoje s lepším ORP. Viz: Asenbaum, K.H., Elektroaktivovaná voda, Mnichov 2016, strana 42 ff.
Mixujte alkoholické nápoje a koktejly s vodíkovou vodou. Výrazně je tím zjemníte a více si je vychutnáte.
Dělejte ledové kostky z vodíkové vody.
Po alkoholovém požitku vypijte večer 2 sklenice stejně jako 2 sklenice ráno na prázdný žaludek.
Dopřejte k pití svým domácím mazlíčkům (psům, kočkám ...) vodu bohatou na vodík a všímejte si, jak se jejich
srst a všeobecné zdraví pozitivně mění.

21 - Poradce při potížích
Problém

Analýza příčiny

Zařízení nefunguje (žádná produkce •
bublin)
•

Je baterie nabitá?
Není cizí těleso ve výrobní
nádobě?

Případně nabijte
Vyčistěte viz. str. 18

Je baterie nabitá?

Případně nabijte

Kontrolka LED nesvítí

•

Nabíječka nefunguje

Zkontrolujte zástrčku a kabel

LED bliká pět sekund a produkce se
zastaví
Během produkce prosáknou kapky
vody

Řešení

Voda má příliš velkou vodivost.

Vytvořil se příliš vysoký tlak, nebo
těsnění nesedí správně.

Pokud je vadná nabíječka,
informujte svého prodejce.
Nepoužívejte jinou nabíječku.
Pokud je vadná nabíječka,
informujte svého prodejce.
Nepoužívejte jinou nabíječku.
Produkci zastavte zmáčknutím
tlačítka ON/OF. Těsnění usaďte
správně, případně jej vyměňte

22 – Servis a záruka

?

?
AquaVolta Wasserstoff Booster
Mobiler Wasserionisierer zur Herstellung
von pH-neutralem Wasserstoffwasser

ab 2016

Vaše odpovědná kontaktní osoba pro záruční služby je váš
prodejce. To se týká zejména závazků, které překročily dvouletou
zákonnou záruku. Všechny záruční závazky jsou uvedeny v
potvrzení o nákupu Vašeho prodejce (faktura).
Výrobce (hlavní dovozce a servisní středisko):
Aquacentrum. Vlastník: Yasin Akgün
Fraunhoferstrasse 13, 80469 Mnichov, Německo.
www.aquacentrum.de
Aquavolta® je chráněna německým oddělením pro patenty a
obchodní značky pod číslem spisu: 30 2015 207 850.

München,
21.09.2016

23 - Právní sdělení

Návod k použití od společnosti Aquavolta UG (společnost s ručením omezeným). Georgenstreet 110, 80798
Mnichov. Autor a autorská práva: Karl Heinz Asenbaum. E-mail: aquavolta@email.de
DŮLEŽITÉ POZNÁMKY
Tato příručka obsahuje důležité informace. Přečtěte si celou příručku a v případě potřeby opakovaně.
Nevyhazujte ji, abyste do ni mohli kdykoliv nahlédnout! Můžete a smíte klást otázky a dotazy. Kontaktní adresa je
uvedena výše. Za nesprávnou manipulaci a provoz se nepřebírá žádná odpovědnost.
POKYNY PRO LIKVIDACI
Přístroj obsahuje baterii a nesmí být likvidován s domácím odpadem. Pokud chcete zařízení zlikvidovat, musíte jej
vrátit do prodejního místa nebo je odeslat výrobci. Na vyžádání obdržíte od prodejce nebo výrobce (viz str. 22)
obalový štítek k zaslání zpět.
VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI
Molekulární vodík je přirozeně a plynule se vyskytující plyn v lidském těle, produkovaný mimo jiné ve střevní flóře.
Rizika a vedlejší účinky konzumace vody bohaté na vodík nejsou dle dosavadní vědecké literatury známé. Avšak
nepřebíráme odpovědnost za lékařská prohlášení ani za články o účincích ionizované vody, vodíkové vody
a / nebo elektrolytické vody.
Autor, vydavatel ani výrobce nejsou zodpovědní za rozhodnutí, nebo jednání, které člověk na základě prohlášení v
této publikaci pro své zdraví činí. Tuto publikaci nikdy nepoužívejte jako jediný informační zdroj týkající se zdraví.
Pokud máte zdravotní potíže, požádejte o radu u akreditovaného lékaře nebo terapeuta.

Generátor molekulárního vodíku

Video-popis: https://www.youtube.com/watch?v=Sj20X3HwSPU

V současnosti nejúčinnější mobilní zařízení
k produkci vysoce hodnotné vodíkové vody.
Další mistrovské dílo AquaVolta® ve
spolupráci s Inženýrem Yasinem Akgünem
z Aquacentrum Mnichov, přední inženýrskou
kanceláří pro úpravu vody.
Material safety Data Sheet for Battery:
www.aquacentrum.de/app/uploads/sites/
7/2017/06/Material-Safety-Data-Sheet-forBattery-Portable-Drinking-Water-ElectrolysisDevice-Aquacentrum.pdf

