H2CAP, kolay taşınabilir olması için kompakt boyutta bir hidrojenli su
üreticisidir. H2CAP ile ihtiyacınız olan tek şey bir USB kablosu ve 500ml’lik
bir şişedir.
Platin titanyum elektrot ve platin PEM membran sayesinde H2CAP
klor ve ozon kalıntıları içermez. Ayrıca, bunlar H2CAP’ın daha uzun süre
dayanabilen 1.000ppb ~ 1.500ppb hidrojenli su üretmesine izin verir.
H2CAP, kullanıcıların H2CAP’in performansını test etmeleri için hidrojenli
suyun ÇH (çözünmüş Hidrojen) değerini ölçebilen test kiti ile birlikte gelir.
Kullanıcı kolaylığı için, Temizleyici ve test reaktifi gibi ek aksesuarlar satışa
sunulmuştur.
H2CAP’in, 1.000ppb’den fazla hidrojenli su üretimi “Japonya Hidrojenli Su
Geliştirme Derneği” tarafından onaylanmıştır.
<Test raporu numarası – 218H-221>

nedir?

Hidrojenli Su vücudunuzda
restorasyonu hızlandırırken
ANTİOKSİDAN görevi yapar.

Ürün Bileşimi

Çanta

H2CAP

USB Kablo

Temizleyici

Kılavuz

Reaksiyon Kiti

* Ürün bileşenleri paket tipine bağlı olarak değişebilir.

Aksesuarlar

Temizleyici Set (20Adet)

Çözünmüş Hidrojen
Test Kiti (l0Adet)

Tritan Şişe

Hidrojen molekülleri
vücutta oksidatif stresi
ve iltihabı önler. Bu sayede
yaşlanmayı geciktirir.

H2CAP Parçaları

Üst Kapak
Gövde
USB Girişi
Alt kapak
Membran
Elektrot Levha
Sızdırmaz O-halka
Garanti Koruyucu Etiket

LED Işık ve Anlamı
LED

Anlamı

Beyaz LED Açık

Hidrojenli Su Üretiyor

Beyaz LED Yanıp Sönüyor

Temizleme Modunda

Turuncu LED Açık

Hidrojenli su üretildi veya temizlik tamamlandı

Turuncu LED Yanıp Sönüyor

Hidrojenli su üretildi ve temizlik gerekli

Turuncu LED hızlı yanıp sönüyor

Sistem hatası

Hidrojenli Su, güçlü bir
ANTİOKSİDAN görevi
yapar.

Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler
Kullanmadan önce aşağıdaki uyarıları okuyunuz.
• Sadece içilebilir su kullanın. Kahve, bira vb. diğer içecekler ürüne zarar verebilir.
• Elektrot plakasının kurumasını önlemek için H2CAP, üst kapağı kapalı ve nemli olarak saklayın.
• USB bağlantı noktası veya kablo ıslakken H2CAP’i kullanmayın.
• Ürünü sökmeyin veya üzerinde değişiklik yapmayın.
• Mühür etiketi hasar gördüğünde ücretsiz garantiler kullanılamaz.
• H2CAP’ı şişeye çok sıkı bağlamayın.
• Elektrot plakasına ve membrana zarar vermemeye dikkat edin.
• Hasar gördüğünde sızıntı meydana gelebilir ve garanti kapsamı dışında kalır.
• H2CAP (28mm, 30mm) ile uyumlu şişeler kullanın.
• Su olmadan kullanılması ürüne zarar verebilir.
• En iyi performansı elde etmek için temizleme alarmının hemen ardından temizleyin.
• Temizleyici veya reaktifi yemeyiniz ve içmeyiniz.
• 50°C’den düşük sıcaklıkta su kullanın.
• Gerekmediğinde alt kapağı sökmeyin.

Hidrojenli Su, yaşlanmaya
bağlı hastalıkların ortaya
çıkmasını mümkün
olduğunca geciktirir.

nasıl kullanılır?
İlk Kullanımdan Önce
•

Güç için, H2CAP çeşitli cihazlarla uyumludur.

•

Akıllı telefonlarla güç sağlamak için OTG tipi USB girişi gereklidir. (iPhone ile
uyumlu değildir.)

•

Alt kapağın ortasındaki beyaz plastik tıpayı çıkardığınızdan emin olun.

•

H2CAP, ürünü nemli tutmak için elektrot plakasında az miktarda su ile birlikte gelir.

•

Ürünü ilk kez kullanmadan önce temizleme modunu çalıştırın. (Temizleme modunu
ayrıntılı şekilde öğrenmek için bölüm 5-2’yi kontrol edin)

•

Hidrojen üretildikten sonra kapak açıldığında hidrojen gazının buharlaşması sesi
çıkabilir.

Masaüstü

Akıllı Teleon
Şarj Aleti

Akıllı Telefon

Laptop

Power Bank

USB Girişi
olan Uyumlu
Cihazlar

Temizleme Modu Nasıl Çalıştırılır?
Temizleme uyarısı: H2CAP temizleme zamanı geldiğinde size otomatik olarak uyarır.
Bir poşet Temizleyiciyi 100ml temiz su ile karıştırın ve Temizleyici suda çözünene kadar şişeyi
sallayın. Ardından şişeyi baş aşağı çevirin
USB kablosunu bağlayın ve 3 saniye sonra beyaz LED söndüğünde fişini çekin. Ardından,
yeniden bağlayın. Temizleme modu otomatik olarak başlar ve 2 dakika sonra kapanır.
Temizleme modu tamamlandıktan sonra suyu dökün ve 2 ila 3 kez temiz suyla durulayın.
•

Sadece ürünle verilen temizleyiciyi kullanın. (Her seferinde bir poşet olacak şekilde)

•

Başka temizlik malzemeleri kullanmak ürüne zarar verebilir.

•

Ürünü temizlemek için suya daldırmayınız.

*

Daha fazla yardım için www.h2cap.com adresindeki videoları izleyebilirsiniz.

Hidrojenli Su Nasıl Üretilir?
H2CAP şişesi hizasına kadar su ile doluyken elektriğe bağlayın . Ardından, resimde gösterildiği
gibi baş aşağı çevirin.
H2CAP, USB kablosu bağlandığında hidrojenli su üretmeye otomatik olarak başlayacaktır.
Hidrojenli su üretimi, suyun durumuna bağlı olarak 3.5 dakika ila 5 dakika arası sürebilir.
(Ayrıntılar için teknik özelliklere bakın)
Tamamlandığında, turuncu LED yanacaktır.
•

Hidrojenli Su üretiminden sonra uzun süre açık bırakılmazsa, hidrojen gazı basıncı alt
kapaktan küçük su damlaları çıkmasına neden olabilir.

•

Bu modu 2 kez çalıştırmak, 1,500ppb’ye kadar hidrojenli su üretecektir.

•

Alkali su veya maden suyu kullanmak 1.500ppb’ye kadar hidrojenli su üretecektir.

* Daha fazla yardım için www.h2cap.com adresindeki videoları izleyebilirsiniz.

Hidrojen molekülleri
vücutta oksidatif stresi
önler DETOX yaptırır.

Çözünmüş Hidrojen(ÇH) Testi Nasıl Yapılır?
Testi 25°C~35°C arasında yapınız.
Teste başlamadan önce reaktifi iyice çalkalayın.
Test edilecek Hidrojenli Su, verilen test şişesinin belirtilen çizgisine (6cc) kadar dökün. Şişeye
7 damla reaktif damlatın.
Reaktif damlaları şeffaflaşırsa, bir seferde 1 damla olacak şekilde damlatmaya devam edin.
11. Damlada su maviye dönerse, su 1.000ppb ~ 1.100ppb hidrojen içeriyor demektir.
Bir damla 100ppb’ye eşittir.
•

Reaktif her damlatıldığında test şişesini hafifçe çalkalayın.

•

Çözünmüş Hidrojen test sonuçları ortama bağlı olarak değişebilir. Kesin sonuçlar için
hidrojen metre kullanın.

•

Daha kesin sonuçlar için, temizleme modunu çalıştırdıktan sonra testi yapın.

•

Reaktifi açıldıktan sonra tekrar kullanmayın.

* Daha fazla yardım için www.h2cap.com adresindeki videoları izleyebilirsiniz.

Depolama ve Bakım
•

Uzun süre depolamadan önce H2CAP membranlarının üzerine az miktarda temiz su
koyduğunuzdan ve üst kapağı kapattığınızdan emin olun.

•

Elektrot plakası kuruduğunda veya büyük kabarcıklar görünmeye başladığında, elektrot
plakasını nemlendirmek için ıslak bir pamuklu çubukla hafifçe silin. Ardından ürünü
kullanmadan önce temizleme modunu uygulayın

•

Ürünü yüksek sıcaklıktan uzak tutun.

•

Alt kapağı monte ederken, alt kapağın ortasına dikkatlice bastırın ve ürüne düzgün
şekilde oturana kadar çevirin. Alt kapak doğru takılmadığında ürün dik konumda
duramayabilir.

* Daha fazla yardım için www.h2cap.com adresindeki videoları izleyebilirsiniz

Spesifikasyon
Ürün Adı

H2CAP/ H2CAP Plus

Boyutlar

37.2 Çap * 42.5 mm Yükseklik

Ağırlık

53 g

Güç

USB 5.5 Volttan az

Elektrik Tüketimi

Maks 4.5 W

Önerilen Miktar

500 ㎖

Önerilen Sıcaklık

H2CAP: 10 ~ 30㎖/ H2CAP Plus: 0 ~ 30㎖

Malzeme

Kap: SUS304(Paslanmaz)

Alt Kapak: Toksik Olmayan Elastomer

		

Gövde ve Üst Kapak: Tritan

Elektrot : Platinum Titanium

Elektroliz Tipi

2 Chamber Platinum Titanium Electrode + Platinum PEM

Elektroliz Performansı

Dissolved Hydrogen(DH): 1,000 ppb ~ 1,500 ppb

		

ORP: -400 mV ~ -800 mV

Operasyon süresi

H2CAP: 5mins/ H2CAP Plus: 3.5mins ~ 5mins

Üretici

IonFarms Co., Ltd.

Menşei Ülke

South Korea

Hidrojenli Su Ruh Sağlığınızı Korur
Bilimsel çalışmalar, Hidrojenli Su merkezi sinir sistemini
destekleyerek anksiyete, ruh sağlığı ve otonomik sinir
fonksiyonlarını iyileştirdiğini göstermektedir.
Hidrojenli Su İltihap Gidericidir
Romatizmal eklem iltihabı (Romatoid Artrit) hastaları
üzerinde yapılan çalışmalarda H2’nin eklem ağrıları
üzerinde ciddi iltihap baskılama unsuru olarak öne çıktığı
görülmektedir.
Hidrojenli Su Antioksidandır ve Beyin Hasarını Önler
Travmatik beyin yaralanmaları sonucu oluşan oksidatif stres
ve sinir iltihapları Alzheimer ve Parkinson hastalıklarına yol
açabilir. Hidrojenli Sunun oksidatif stres ve sinir iltihaplarına
karşı kanıtlanan baskılayıcı özelliği bu tür hastalıkların
ortaya çıkmasını engeller.
Hidrojenli Su Kanser Hücrelerinin Gelişimini Bastırır
Hidrojenli Su hücreler arası oksidanları temizleyerek tümör
hücrelerinin büyümesini ve tümörlü hücre istilasını birlikte
bastırmaktadır.
Hidrojenli Su Kanser Tedavilerinin Yan Etkilerini Azaltır
Radyoterapi hastalarının Hidrojenli Sunu 6 hafta boyunca
tüketmesi ile kandaki reaktif oksijen metabolitlerinin
azaldığı görülmektedir.
http://www.h2cap.com/en/h2water/

Hidrojenli Su Gözlerinizi Korur
H2 zengini su ile antioksidan tedavisi sayesinde alkali yanması sonucu oluşabilecek körlüğün
önlenmesinde Hidrojenli Sunun etkisi kanıtlanmıştır.
Hidrojenli Su Sindirim Sisteminizi Düzenler
Asprin ile tetiklenen mide mukozası yaralarının tedavisinde antioksidan ve iltihap önleyici özelliği ile
hidrojen tedavisi kullanılmasının faydaları görülmüştür.
Hidrojenli Su Radyasyondan Korur
Radyasyondan korunmada hidrojenin etkili ve güvenli bir madde olduğu bilinmektedir. Radyasyon
kaynaklı gastrointestinal endotel yaralanmalarına karşı hidrojen kullanılabilir.
Hidrojenli Su Antibakteriyeldir ve Ağız Sağlığını Korumanıza Yardımcı Olur
Ağız içinde çürük, diş eti iltihabı ve diş dökülmesi gibi hastalıklara sebep olduğu düşünülen yaklaşık
700 farklı türde bakteri bulunduğu bilinmektedir. Hidrojenli Sunun antibakteriyel özelliği sayesinde 4
haftalık kullanım sonunda ağız içinde oluşabilecek hastalıkların önüne geçildiği görülmektedir.
Hidrojenli Su Karaciğerinizi Korur
Hidroksil radikallerini temizleyerek serbest radikallerin baskılanması sonucu Hidrojenli Sunun
karaciğer hücrelerini koruduğu tespit edilmiştir.
Hidrojenli Su Akciğerinizi Korur
Hidrojenli Sunun oksidatif stresi ve iltihabı baskılayıcı özelliği akciğerlerinizi korumanıza yardım
olmaktadır. Hidrojenli Su tüketen kişilerde solunumun belirgin şekilde iyileştiği görülmektedir.
Hidrojenli Su Kalbinizi Korur
Diyabet hastalarında oluşan kardiyak bozuklukların bir sebebi de insülin üreten beta hücrelere karşı
toksik bir etkisi olan streptozocin ajanıdır. Hidrojen molekülü kullanılarak kardiyak bozuklukların
asgariye indirildiği tespit edilmiştir.
Hidrojenli Su, Kas Yorgunluğunu, Motor Açıklarını ve Kas Dejenerasyonunu Azaltır
Bazı genç sporcularda yapılan deneyler sonucunda Hidrojenli Su kullanımının sporcu vücudundaki
laktik asit seviyesini düşürdüğü tespit edilmiştir. Böylece kas yorgunlukları asgari inmekte hatta kas
kütlesi oluşumuna da katkı sağlanmaktadır.
Hidrojenli Su Kilo Kaybına Yardımcı Olabilir
Uzun süreli bir bilimsel çalışma, düzenli tüketilen Hidrojenli Sunun herhangi bir diyet uygulamadan
vücut yağı ve ağırlığını dengede tuttuğunu ortaya koymaktadır.
Bir diğer çalışma ise, Hidrojenli Su düzenli tüketildiğinde kilo alımının baskılandığını ve plazma glükozu
ile trigliserit sevilerinde azalmaya sebep olduğu bulgularına ulaşmıştır.
http://www.h2cap.com/en/h2water/

Hidrojenli Su Mitokondriyal Fonksiyonu Artırır ve Enerji Verir
Klinik çalışmalar düzenli Hidrojenli Su tüketiminin mitokondriyayı koruduğunu ve enerji
metabolizmasını uyarıcı etkisi olduğu sonuna ulaşmıştır.
Hidrojen Yönünden Zengin Su Yağ ve Glükoz Metabolizmasını Sağlamlaştır
Hidrojen zengini su tüketimi kötü kolestrol seviyelerinde azalmaya sebep olmaktadır.
Hidrojenli Su Metabolik Asidozu Tedavi Eder
Metabolik asidoz, kandaki asit seviyesinin artışı şeklinde tarif edilebilir. Sağlıklı ve düzenli egzersiz
yapan erkeklerde üzerinde yapılan bir çalışmaya göre 14 gün boyunca düzenli bir şekilde Hidrojenli
Su tüketen grubun kanındaki pH seviyesinin diğer gruba oranla daha yüksek seviye olduğu
gözlemlenmiştir. Sonuç olarak Hidrojenli Su tüketiminin kandaki alkali seviyesini pozitif yönde etkilediği
sonucuna ulaşılmıştır.
Hidrojenli Su Diyabet Tedavisine Katkı Sağlar
Tip 2 diyabet ve bozuk glükoz tolerans bulunan hastalar üzerinde yürütülen klinik bir çalışma
neticesinde 8 hafta boyunca günde 900 mL Hidrojenli Su tüketildiğinde hastaların kolestrol
seviyelerinin düştüğü, glükoz toleranslarının normalleştiği ve insülin dirençlerinin arttığı
gözlemlenmiştir.
Hidrojenli Su Metabolik Sendromu Önler
Metabolik sendrom kalp hastalıkları, yüksek tansiyon, bulanık görüş, diyabet ve diğer sağlık sorunlarını
da beraberinde getirir. Hidrojenli su tüketimi metabolik sendrom kaynaklı oksidatif stres seviyelerinde
iyileşme ve vücudun antioksidan aktivitelerinde iyileşmeye sebep olduğu görülmektedir.
Hidrojenli Su Yaraların İyileşmesini Hızlandırır
Hidrojenli Su tüketiminin basınç ülseri boyutlarının küçülmesine ve özellikle yaşlı hastalardaki iyileşme
süresini hızlandırdığı ortaya konulmaktadır. Hidrojenli Su içen bir kişi yaralarının ve yara kaynaklı
kızarıklığın daha hızlı iyileştiğini belirtmektedir.
Organ Nakli Organların Gördüğü Zararı Asgariye İndirir ,
Organ nakli hastaları da Hidrojenli Su tüketerek nakilden kaynaklı zararları asgariye indirebilir
Hidrojenli Su Mesane Bozukluklarını İyileştirir
Hidrojenli Sunun oksidatif stresi azaltma özelliği mesane bozukluğuna da iyi gelmektedir.
Hidrojenli Su İşitme Kaybını Önler
Hidrojen moleküllerinin duyu organlarında oluşabilecek oksidatif hasarları en aza indirdiği
kanıtlanmıştır.
http://www.h2cap.com/en/h2water/

Hidrojenli Su Alerjiyle Savaşır
Anlık alerjik reaksiyonlar özellikle de atopik dermatit tedavisinde iltihap baskılama özelliği ile Hidrojenli
Su kullanımı oldukça faydalı sonuçlar vermektedir.
Hidrojenli Su Böbrek Hastalığını İyileştirir
Böbreklerdeki oksidatif stres ve kimyasalları temizleme özelliği ile Hidrojenli Su böbrekleri korur.
Düzenli Hidrojenli Su tüketen diyaliz hastalarında kan basıncının ve kandaki iltihaplanmanın düşük
olduğu gözlemlenmiştir.
Hidrojenli Su Ağrı Kesicidir.
Çeşitli nedenlerden ötürü vücut ağrılarından şikayet eden kişilerin düzenli Hidrojenli Su tüketimi
sonucunda ağırlarının azaldığı yönünde bilgi verdikleri gözlemlenmektedir.
Hidrojenli Cilt Hastalıkları Tedavisinde Kullanılır
Hidrojenli su eritemli akut deri hastalıklarında doğrudan damar yolu ile vücuda verilmekte ve tedavi
sonucunda derideki semptomlar ve kızarıklıkların iyileştiği görülmektedir.
Hidrojenli Su Oksidatif Stresle Başa Çıkmanıza Yardım Olur
Yukarıdan da anlaşılacağı üzere hidrojenin oksidatif strese karşı koruyucu özelliği Hidrojenli Sunun en
temel dayanak noktasıdır. Hidrojenli Su vücudu oksidatif strese sebep olan serbest radikallere karşı
korur. Böylece yaşlanmaya bağlı hastalıkların ortaya çıkmasını mümkün olduğunca gecikir.
Hidrojenli Su Ömrü Uzatır
Antioksidan ve Anti-ageing özelliği sayesinde hidrojenli su tüketen bireylerin daha uzun ömürlü olacağı
öngörülmektedir.
Hidrojenli Su Deri Hastalıklarına İyi Gelir
Yüksek miktarda maruz kalındığında kansere bile sebep olabilecek Güneş’in UV ışınlarına karşı
Hidrojenli Su içilmesi önerilmektedir.
Hidrojenli Su Kırışıklıkları Azaltır
Hidrojenli su ile küvetinde 3 ay süre ile yıkanan kişilerin ciltlerindeki kırışıklıklarda gözle görülür bir
azalma izlenmektedir. Bunun sebebi, hidrojen moleküllerinin derideki Tip-I kolajen sentezlerine
uyarmasıdır.
http://www.h2cap.com/en/h2water/
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