
Bruker manual
ADVARSEL: Les bruksanvisningen 
nøye før bruk.

Informasjon om garanti

Enheten har 1 års garanti. 

Installasjon og vedlikeholds krav:
Denne garantien er uttrykkelig betinget av riktig installasjon, drift, ren-
hold og vedlikehold, alt i samsvar med brukerveiledningen. Unnlatelse av 
å oppfylle noen av disse kravene vil oppheve denne garantien. Vedlike-
hold av din H2 Fuel flaske av andre enn våre autoriserte representanter 
og / eller bruk av andre enn originale deler vil også oppheve denne ga-
rantien.

Garantiservice:
Kunden må kontakte Vollara kundeservice eller deres selvstendige for-
handler og gi kjøpsbevis.(faktura/kvittering) Vi vil reparere eller erstatte 
og returnere produktet, innen rimelig tid, i henhold til vilkårene i avsnit-
tene ovenfor, hvis undersøkelse avslører noen defekt i enhetens utførelse 
eller materiale. Hvis vi, etter eget skjønn, ikke er i stand til å reparere 
produktet etter et rimelig antall forsøk, vil vi enten gi en tilbakebetaling 
av kjøpesummen eller en 
erstatningsenhet, på selskapets alternativ. 

Denne garantien følger norsk kjøpslov.

Imporør skandinavia
Bendix AS
Gamle Forusveien 1 
4031 Stavanger
93439161 90779279
vollara@bendixas.com
www.vollara.no



Egenskaper: 
1. Produserer hydrogenrikt vann. 
2. Lager vann med antioksidante egenskaper som reduserer frie radikaler. 
3. Kompakt og liten enhet
4. Kjemikalie fri 
5. Lett vedlikehold
6. Stillegående 
7. Enkel å bruke

Spesifikasjoner
Modell: H2Fuel 
Størrelse: H: 24 cm B: 6,4 cm
Vekt tom: 390g
Lader: 5VDC 1A
Kapasitet: 380 ml.
Hydrogen (H2): 0-999 ppb
ORP: 150 – 400 mv

Advarsel
For å forhindre elektrisk støt, ikke koble til enheten med våte hender
Ikke koble andre ladere eller gjenstander i lade inngangen, dette kan føre til 
skade eller støt. Alltid koble ifra ladekabelen fra flasken før den brukes. Fyll aldri 
flasken med laderen tilkoblet. 

Vedlikehold
1. Bare hånd vask. Ikke bruk maskin eller vaskemidler. 
2. Ikke bløtlegg.  Legg aldri bunnen av flasken i vann. 
(batteri, kabel, strøm knapp)
3. Viss bobler reduseres i størrelse eller mengde, skru av enheten å tilsett eddik i 
flasken, ca 1 cm over titanium platen. La eddiken virke i 2 timer, og rist så flasken 
i 2 minutter. Hel ut eddiken og vask innsiden av flasken grundig.

Veiledning for bruk
1. Ingen installasjon nødvendig. Enheten må full lades før bruk. 
2. Fjern beskyttelse og vask enheten i rent vann før bruk. (Ikke bruk såpe eller 
bløtlegg elektriske deler av flasken)
3. Fyll flasken med ionisert- eller mineral vann for best effekt, sett på lokket. 
(Lunkent eller varmt vann hindrer hydrogen produksjon) 
4. Strømknapp: Trykk den runde strøm knappen èn gang til du får blått lys 
i flasken. Dette indikerer at flasken er på. Trykk èn gang til, slik at du får det 
grønne lyset, dette indikerer at flasken produserer hydrogen. Hold strømknappen 
inne i 3 sekunder for å skru av flasken. 
5. Hydrogen produksjon: Trykk på strømknappen når det grønne lyset er på i 
flasken. På det første trykket vil det grønne lyset blinke 3 ganger, noe som ind-
ikerer at flasken vil produsere hydrogen i 3 minutter. Trykk knappen en gang til 
og den vil blinke i 5 minutter som indikerer at flasken vil produsere hydrogen i 5 
minutter. 
6. Når flasken lyser grønt indikerer dette at det produseres hydrogen. 
7. Når flasken når 3-5 minutt, vil det grønne lyset slå seg av, og skifte til blått. 
Dette indikerer at flasken er på, men i hvilemodus. For å stoppe eller slå av 
flasken hold inne strømknappen i 3 sekunder. 
8. Lade: Åpne gummibeskyttelsen nede på flasken for å lade enheten. Plugg den 
tynne enden av laderen inn i flasken FORSIKTIG! Ikke bruk kraft. Ved bruk av 
kraft kan du skade ladeporten. Sett laderen i USB porten til mobiltelefon eller i 
USB porten til datamaskin. Når flasken lades, vil den blinke blått. Når enheten er 
ferdig ladet, vil det blå lyset være på kontinuerlig.

Ting å huske på
1. Vann Egenskaper - Bruk bare rent ionisert eller mineral vann. Ikke bruk 
vann som ikke inneholder mineraler som feks RO (Reverse Osmosis). 
Aldri ha andre væsker enn vann i flasken. 
2. Før bruk -  Vask flasken ved å bruke minimale mengder mild såpe. Dette 
gjøres før første bruk, eller om flasken ikke har blitt brukt på en stund. Eller om 
flasken produserer mindre hydrogen eller det er avleiringer i flasken. 
3. Ikke drikk – Ikke drikk fra flasken om flasken lades. 
4. Temperatur – Ikke bruk flasken om temperaturen er over eller under 4 – 40 
grader celsius
5. Vask – Vask bare flaske delen av enheten. Ikke vask den nedre delen som 
inneholder strøm og ladeport. “Glassdelen” skrues enkelt av.
6. Hydrogen bevaring – For å bevare hydrogen, ha lokket på flasken. 
7. Beskytt for direkte sollys og fryse temperatur - aldri sett flasken i 
mikrobølgeovn eller fryser. 


