
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฮโดรเจนแบบใช้คู่

คู่มือการใช้
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วิธีการใช้งานแบบคู่

II. ขวดน้ำ

คำแนะนำการใช้งาน

รายการบรรจุ

การทำงาน สัมผัสนุ่มนวล สีแรกของแสง เสียงบี๊บ
3 นาที 2 ครั้ง 1 ครั้ง

2 ครั้ง ไม่มี
9 นาที

ปิด
3 ครั้ง

สีเขียว

ไม่มี
สีน้ำเงิน 2 ครั้ง

สัญญาณไฟ
สีน้ำเงิน: ระหว่างการชาร์จ; 
และไฟจะดับลงหลังจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฮโดรเจนถูกชาร์จเต็มแล้ว
สายรุ้ง: ระหว่างการใช้งาน
สีแดง: แบตเตอรี่ต่ำจำเป็นต้องชาร์จทันที

ก่อนที่จะใช้
1.สำหรับครั้งแรกที่ใช้โปรดแยกขวดน้ำออกจากนั้นถอดฝาครอบซิลิกาเจลลงบนคอของเค
รื่องกำเนิดไฮโดรเจนเพื่อให้มีลักษณะเป็นรูป (5) 
จากนั้นให้ประกอบขวดน้ำกลับเข้าด้วยกันและขันให้แน่นเพื่อป้องกันการรั่วซึมระหว่างกา
รทำงาน เลือกน้ำบริสุทธิ์ที่อุณหภูมิห้องลงในถ้วยแช่ไว้ 3 ชั่วโมง 
หลังจากแช่แล้วให้เติมน้ำบริสุทธิ์ลงในท่อระบายน้ำ (ดังแสดงในรูปที่ 3)
2. ชาร์จแบตเตอรี่จนเต็ม
3.ใช้น้ำบริสุทธิ์หรือน้ำที่ผ่านการกรองเพื่อล้างและทำความสะอาดเครื่องกำเนิดไฮโดรเจน
ทั้งหมด (หลีกเลี่ยงการเกาขั้ว)
(ไม่เร็วเกินไปในตอนเริ่มต้นอาจต้องปรับจังหวะเพื่อให้ได้ความรู้สึกในการเปิดเครื่องการอ
อกแบบทำเพื่อป้องกันการสัมผัส)
4.สัมผัสสองครั้งติดต่อกันเป็นเวลาสามนาทีและสัมผัสได้ถึงสามครั้งเป็นเวลา 9 นาที 
(อย่าลืมแตะเบา ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการกดปุ่มบนสวิทช์)

I. ฉันกับถ้วย

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฮโดรเจนแบบพกพาเพื่อแยกกัน

รูป (1) รูป (2)

รูป  (3)

สาย USBคู่มือการใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฮโดรเจนแบบ Dual

ฝาครอบ

ฝาครอบ
ฝาครอบ

สายน้ำ

ถ้วยน้ำ

ถ้วยน้ำ

ขวดน้ำ

สวิตซ์

สวิตซ์์

Dual Use Hydrogen Generator

user manual

โครงสร้าง

รูป  (4)

·

·

·

แผ่นซิลิโคน

แหวนซิลิก้าเจล

เครื่องกำเนิดไ
ฟฟ้าไฮโดรเจน

เครื่องกำเนิดไ
ฟฟ้าไฮโดรเจน

เครื่องกำเนิดไ
ฟฟ้าไฮโดรเจน รูป (5)

เครื่องกำเนิดไ
ฟฟ้าไฮโดรเจน
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ข้อควรระวังวิธีการหนึ่ง: ดังแสดงในรูป (1)
1. คลายฝาขวดและเทน้ำ (น้ำบริสุทธิ์น้ำบริสุทธิ์หรือน้ำแร่) ลงในขวดจนกระทั่งอยู่ที่ระดับน้ำ 
(ดังแสดงในรูปที่ 3) จากนั้นให้ขันฝาขวดให้แน่น
2. เบา ๆ และรวดเร็วแตะปุ่มสองหรือสามครั้งเพื่อสร้างไฮโดรเจนเป็นเวลาสามหรือเก้านาที
3. หลังจากไฮโดรเจนถูกสร้างขึ้นตามกำหนดเวลาให้คลายเกลียวฝาขวดเพื่อดื่ม

วิธีการใช้สอง: ดังแสดงในรูป (2)
1. หมุนถ้วยและแยกออกจากเครื่องกำเนิดไฮโดรเจน (ดังแสดงในรูปที่ 3)
2. คลายเกลียวขวดน้ำ (น้ำบริสุทธิ์น้ำกรองน้ำแร่) เทน้ำลงและเก็บสายน้ำอย่างน้อย 1.5 
ซม. จากส่วนต่ำสุดของคอขวด
3.ดันอากาศออกจากขวดจนน้ำถึงด้านบนของคอขวดเพื่อหลีกเลี่ยงขวดที่เติมไฮโดรเจนใน
ระหว่างกระบวนการสร้างไฮโดรเจน
4. หมุนสวนไฮโดรเจนไปยังขวดน้ําและเลี้ยวชุดประกอบใหแนใจวาไมมีการรั่วไหล 
ดังแสดงในรูป (2)
5. เลือกโหมด 3 นาทีหรือโหมด 9 นาทีเพื่อสร้างไฮโดรเจน (โปรดทราบว่าห้ามใช้งานเกิน 9 
นาทีอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการสะสมของแรงดันภายในขวด) 
หลังจากไฮโดรเจนที่เกิดขึ้นตามกำหนดเวลาให้คลายเกลียวเครื่องไฮโดรเจนเพื่อดื่มน้ำ
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เพื่อปกป้องผลิตภัณฑ์โปรดใช้น้ำบริสุทธิ์น้ำบริสุทธิ์หรือน้ำแร่เท่านั้นที่มีอุณหภูมิต่ำกว่
า 60 องศาเซลเซียสเพื่อสร้างไฮโดรเจน
เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับผลิตภัณฑ์โปรดอย่าล้างขวดน้ำไฮโดรเจนด้วยน้ำที่ต้มห
รือผงซักฟอก ใช้น้ำส้มสายชูผสมกับน้ำ (1: 2) 
หรือกรดซิตริกผสมกับน้ำเพื่อทำความสะอาดขวดเท่านั้น
เพื่อหลีกเลี่ยงการรั่วซึมโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเครื่องและไฮโดรเจนถูกทำให้รัดกุ
มก่อนที่จะเทน้ำลงในขวด
หากไฟสีแดงติดขึ้นระหว่างการสร้างไฮโดรเจนโปรดชาร์จขวดและใช้หลังจากชาร์จเสร็
จแล้ว (เพื่อป้องกันวงจรเครื่องกำเนิดไฟฟ้าน้ำอุ่นไม่ทำงานขณะชาร์จแบตเตอรี่)
ดังแสดงในรูปที่ 2 เพื่อหลีกเลี่ยงอัตราเงินเฟ้อของขวดโปรดเลือกโหมด 3 
นาทีอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างไฮโดรเจนไม่เกินสามครั้ง 
สำหรับน้ำหนึ่งขวดสามารถเลือกโหมด 9 นาทีได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น 
โปรดอย่าใช้เวลานานกว่า 9 นาทีอย่างต่อเนื่อง
ก่อนที่จะเริ่มกระบวนการให้ขันฝาขวดให้แน่นเพื่อป้องกันการหลบหนีของไฮโดรเจน
ผลิตภัณฑ์ต้องทำงานในแนวตั้งด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฮโดรเจนที่ด้านล่าง
กรุณาอย่าขูดไฟฟ้าบนเครื่องกำเนิดไฮโดรเจนด้วยวัตถุแข็งในกรณีที่เกิดการเคลือบทอ
งคำขาว 
หลีกเลี่ยงการขีดข่วนขวดระหว่างการทำความสะอาดมิฉะนั้นอาจทิ้งรอยขีดข่วน
กรุณาอย่าทำงานเมื่อไม่มีน้ำในขวดน้ำ ไม่เช่นนั้นเมมเบรนจะถูกเผาไหม้ออก
โปรดเก็บน้ำปริมาณเล็กน้อยในขวดน้ำตลอดเวลา 
ด้วยวิธีนี้จะสามารถทำให้เมมเบรนเปียกและเครื่องจะผลิตไฮโดรเจนได้ทุกครั้ง
หลังจากใช้งานครบ 1 สัปดาห์โปรดเทน้ำลงในน้ำแล้วเทน้ำส้มสายชูผสมน้ำ (1: 2) 
หรือกรดซิตริกประมาณครึ่งชั่วโมงเพื่อทำความสะอาดขวดน้ำ
ถ้าขวดถูกเก็บไว้แห้งเป็นเวลานานกว่าสองวันโปรดใส่น้ำบริสุทธิ์ลงในขวดอย่างน้อย 6 
ชั่วโมง
โปรดอย่าใส่ขวดน้ำไฮโดรเจนลงในเตาไมโครเวฟหรือใกล้แหล่งความร้อน
กรุณาอย่าแช่ผลิตภัณฑ์ไว้ในน้ำ
อย่าพยายามถอดชิ้นส่วนซ่อมแซมหรือดัดแปลงผลิตภัณฑ์ด้วยตัวเอง
รูไอเสียโอโซนอยู่ที่ฐานของเครื่องกำเนิดไฮโดรเจนไม่สามารถปิดกั้นได้

1. เปิดฝา

2. วางคว่ำลง 3. เปิดการสัมผัสนุ่ม ๆ 4. ดื่มน้ำ

2. เทน้ำในขวด 3. เปิดการสัมผัสนุ่ม ๆ 5. ดื่มน้ำ

5.ใช้สกรูฝาครอบเครื่
องกำเนิดไฮโดรเจนโด
ยตรงเพื่อดำเนินการ

4.สร้างไฮโดรเ
จนเสร็จสิ้น

1.ล้างขวดเครื่อง
กำเนิดไฮโดรเจน
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ใบรับประกันสินค้า

วันที่ซื้อ:                                                                        ปี                   เดือน                   วัน

ชื่อ:

ที่อยู่:

รหัส:

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ:

หมายเลขโรงงาน:

คำอธิบายปัญหา:

การประกัน

1.ผู้จัดจำหน่ายรับประกันอุปกรณ์ในช่วงระยะเวลาสองปีนับจากวันที่ซื้อก่อนที่จะมีการตรวจ
พบการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว
2.การรับประกันรวมถึงการซ่อมแซมและเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุดโดยบุคลากรที่ได้รับอนุญาตจ
ากตัวแทนจำหน่ายหรือ Technical Support Service (SAT) ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ
3.ผู้จัดจำหน่ายได้รับยกเว้นไม่ให้การรับประกันในกรณีชิ้นส่วนที่สวมใส่ตามธรรมชาติการขา
ดการบำรุงรักษาการเป่าหรือการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดอื่น ๆ 
ที่เป็นผลมาจากการใช้อุปกรณ์อย่างไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอตามเงื่อนไขและข้อ จำกัด 
ในการใช้งาน ระบุโดยผู้ผลิต
4.การรับประกันสูญเสียประสิทธิภาพในกรณีที่มีการใช้และจัดการอุปกรณ์ที่ไม่ดีหรือในกรณี
ที่ได้รับการแก้ไขหรือซ่อมแซมโดยบุคลากรภายนอก บริษัท จัดจำหน่ายหรือเจ้าหน้าที่ SAT 
ชิ้นส่วนที่เปลี่ยนเป็นประกันจะยังคงเป็นทรัพย์สินของผู้จัดจำหน่าย
5. สำหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนใด ๆ ต้องแสดงใบแจ้งหนี้การสั่งซื้อ

คนทุกเพศทุกวัย

ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง

โปรดเก็บน้ำปริมาณเล็กน้อยในขวดน้ำตลอดเวลา
เมื่อเปิดสวิทช์โปรดสไลด์เบา ๆ 
และสัมผัสสวิตช์เพื่อเริ่มต้นสร้างไฮโดรเจนโดยอัตโนมัติ 
(โปรดทราบว่าเป็นสัมผัสอ่อนดังนั้นหลีกเลี่ยงการกดปุ่มบนสวิทช์) 
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปลายนิ้วของคุณไม่แห้งจนเกินไปเพื่อให้ไฟฟ้าชีวภาพแข็งแรง
พอที่จะเปลี่ยนได้
เมื่อมีหยดน้ำเพียงเล็กน้อยปรากฏขึ้นที่ด้านข้างของเครื่องกำเนิดไฮโดรเจนขณะสร้า
งไฮโดรเจนเป็นเรื่องปกติและไม่ต้องกังวล
เมื่อเปิดผลิตภัณฑ์ถ้าคุณพบของเหลวใด ๆ ภายในโปรดอย่ากังวล 
มันมีไว้สำหรับการเก็บรักษาเมมเบรนไว้และยังไม่ได้ใช้ 
กรุณาล้างออกด้วยน้ำดื่มก่อนใช้
แนะนำให้ดื่มน้ำไฮโดรเจนตั้งแต่ 4-7 
แก้วต่อวันสำหรับผู้ใหญ่และปริมาณที่เหมาะสมสำหรับเด็ก
ควรทำความสะอาดทุกสัปดาห์โดยการแช่น้ำส้มสายชูผสมน้ำ (1: 2) 
หรือกรดซิตริกประมาณครึ่งชั่วโมง

เคล็ดลับ

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

เวลาในการชาร์จ 3.5-4 ชั่วโมง (* ห้ามใช้ขณะชาร์จไฟ *)

แรงดันแบตเตอรี่ 3.7V
ความจุแบตเตอรี่ 1250 mAh

สร้างไฮโดรเจน 3 นาที: ประมาณ 18 ครั้ง;
สร้างไฮโดรเจน 9 นาที: ประมาณ 5-7 ครั้ง

ความจุ 320ml
น้ำหนัก 320g

มิติทางกายภาพ เส้นผ่านศูนย์กลาง: 61 มม. ความสูง: 261 มม
ชีวิตการบริการ มากกว่า 3000 ชั่วโมง

ใช้เวลาหลังจากชาร์จเต็มแล้ว



สารบัญ

วิธีการใช้งานแบบคู่

โครงสร้าง

รายการบรรจุ

คำแนะนำการใช้งาน

ข้อควรระวัง

เคล็ดลับ

ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

การประกัน

2

2

5

1

7

หน้าที่หลักของไฮโดรเจน



ไฮโดรเจนสามารถกำจัดอนุมูลอิสระที่เป็นอันตรายได้อย่างมีประสิทธิภาพและปกป้องอนุ
มูลอิสระที่เป็นประโยชน์
ความปลอดภัยมีประสิทธิภาพและไม่เป็นพิษผลข้างเคียง

ไฮโดรเจนโมเลกุลทำหน้าที่หลัก ๆ 
คือการต่อต้านอนุมูลอิสระต่อต้านการอักเสบต่อต้านริ้วรอยและการซ่อมแซมเซลล์
เนื่องจากมีไฮโดรเจนโมเลกุลที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการต่อสู้กับความเป็นกรดออกซิเด
ชันเพื่อเพิ่มพลังงานของ mitochondrial เพิ่มการเผาผลาญและความงาม

หน้าที่หลักของไฮโดรเจน
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