
VÄTEINHALATIONS-     
 MASKIN MR-01

                          BRUKSANVISNING

MÄNNISKANS RESURSER AB

Denna produkt är inte en medicinsk anordning. Om du behöver vård för medicinska ändamål, vänligen kontakta din läkare.

Njut av ditt första smakprov av vätelivet



IN
N

EH
Å

LL
S 

   
FÖ

RT
EC

KN
IN

G
03
Apparatens viktiga delar

04
Apparatens funktioner

07
Dagligt underhåll

08
Specifikation

05
Hur du använder maskinen

Vänligen läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda maskinen

09
Felsökning

06
Instruktioner

11
GARANTI-REGLER



APPARATENS VIKTIGA DELAR
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APPARATENS FUNKTIONER
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HUR DU ANVÄNDER MASKINEN
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- Tryck på PÅ/AV-knappen en gång för att starta maskinen, den
kommer då att vara igång i en timme

- När maskinen är igång, tryck på avstängningsknappen en gång
för 2 timmars drift, två gånger för 3 timmars drift och tre gånger
för att stoppa den. 

- När maskinen är igång, tryck länge på avstängningsknappen
för att stoppa den

INSTRUKTIONER:
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- När maskinen används kontinuerligt 5-6
timmar per dag i mer än en vecka
rekommenderas det att man tömmer ut det
gamla vattnet helt och ersätter det med nytt
destillerat vatten. Annars man byter vatten en
gång per 3-4 veckor 

- När maskinen inte har använts på en vecka
eller under transport – töm ut allt vatten ur
maskinen. 
Fyll på nytt destillerat vatten då den åter ska
användas.

- Om vattenkvaliten är dålig kan
väteproduktionen minska och röret kan
blockeras, vilket leder till förkortad livslängd av
maskinen. 

Använd alltid destillerat vatten!

DAGLIGT UNDERHÅLL
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OBS!
- Använd aldrig kranvatten i maskinen
- Använd aldrig renat hushållsvatten i maskinen
- Använd aldrig mineralvatten i maskinen

- Fel orsakade av felaktiga vattenkällor täcks
inte av garantin



Produktens namn: Vätegenerator Modell MR-01

Väteinhalations-maskin

Vattentankens volym: 550 ml

Funktion: Inandning av väte

Vätets renhet 99.9%

Effekt: 80W

Mått: 120 x 120 x 190 mm

Spänning: 12V/8A

Utgående väte: 150 ml/minut

Nettovikt: 1.6 kg
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FELSÖKNING
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VARNING
 

Maskinen får inte användas av personer utan kunskap om eller erfarenhet av hur den
fungerar (såsom barn)

Var vänlig och placera maskinen utom räckhåll för barn. Denna maskin är inte en leksak

Ta inte isär, reparera eller modifiera maskinen. 
Kontakta din återförsäljare om det uppstår problem.

Sänk inte ned maskinen i vatten, utsätt den inte för regn eller väta

Håll kylporten fri från föremål

Använd endast destillerat vatten i maskinen

Stoppa inte ner fingrarna i vattenbehållaren (svett, smuts
och främmande partiklar kommer att få maskinen att varna
för felaktig 
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GARANTI-REGLER
- Vi erbjuder 12 månaders garanti från det datum då varorna mottogs
- Vänligen förvara köpbeviset på säkert ställe. Om du behöver hjälp
under garantitiden, vänligen kontakta din återförsäljare

OGILTIG GARANTI
- Garantitiden har överskridits
- Fel orsakat av mänskliga faktorer, inklusive men inte begränsat till
felaktig installation, användning och underhåll
- Den ursprungliga förpackningen, tillbehören, gåvor som medföljt vid
köpet, och bruksanvisningen är inte kompletta. Användaren förlorar
kvittot.

- Fel eller skador orsakade av force majeure, såsom jordbävning, brand,
översvämning, blixtnedslag etc

- Felaktig användning eller underhåll, kollision, modifiering
11



 

GARANTISEDEL
Tack för att du väljer vår maskin. Vi kommer att erbjuda garanti enligt
informationen på din garantisedel. 
Vänligen förvara den ordentligt och visa upp den om du får problem
med maskinen. 

 
Namn:                                               Telefonnummer:
Adress:
Inköpsdatum:
Återförsäljare:
Problembeskrivning:

 
 UPPGIFTER VID RETUR OCH BYTE 

Namn:                                                Telefonnummer:
Adress:
Åtgärd:                                  Retur                  Utbyte
Anledning till retur eller utbyte:


