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АПАРАТ ЗА ИНХАЛАЦИИ  
И ПРОИЗВОДСТВО НА НАСИТЕНА С ВОДОРОД ВОДА 

(HBS10) 

Приложения 

Апаратът за дишане на водород и производство на наситена с водород вода е 

предназначен за всекидневно домашно ползване. С него се насища с водород 

водопроводна или минерална вода в зависимост от желанията ви.  С апарата 

може да се правят инхалации като се ползва поставената в комплекта назална 

канюла или маска. При инхалации се приема около 100 пъти повече водород 

отколкото от водата.   

Започнете с инхалациите от 20 мин. като увеличавате до 30 мин. на процедура 

няколко пъти на ден. Водородът е нетоксичен газ и по никакъв начин не може 

да навреди на човек! 

В случай че отскоро правите инхалации е възможно да ви превъзбуди – ефектът 

е като че сте изпили няколко кафета.  Затова постепенно увеличавайте времето.  

В началото не препоръчваме да се правят инхалации преди лягане. 

Апаратът произвежда водородо-кислороден газ, наречен още ННО. С помощта 

на електролиза се разгражда вода в електролизера на 67% водород и 33% 

кислород.  

Много официални медицински изследвания през последните години доказаха 

ефективността на приложение на водородния газ произвеждан по тази 

технология, като изключително ефективно терапевтичо средство. Доказано е, че 

водородът е най-силния антиоксидант.  

Водородът помага при лечението на  заболявания на белия дроб, като астма и 

хоб, на черния дроб, при кардиологични заболявания, артрит, паркинсон, кожни 

заболявания като псориариз и др.  

Изключително добри резултати показа терапията при хора с даибет.  
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Водородът помага  при болни от рак и такива възстановяващи се след 

химиотерапия и лъчетерапия.  

Ковид болните се повлияват много добре при обдишване с водород. Корона-

вирусните поражения на белия дроб се елиминират след обдишване няколко 

пъти на ден. Световната Здравна Организация (СЗО) излезе с официално 

становище в началото на март 2020 година, че препоръчва при болни с COVID да 

се обдишват с водородо-кислороден газ. При много тежко болни, например 

пневмония след COVID, може да се обдишва поне за първите няколко дни по 30 

минути, а ако човекът се чуства добре - и до 45 минути на всеки два часа. 

За хората водещи активен начин на живот се препоръчва приемане по около  

един литър водородна вода на ден. По този начин те са винаги хидратирани и 

бодри и предпазени от многото болести, които се причиняват от свободните 

радикали.  

Характеристики на Апарата 

Апаратът се състой от три основни модула поместени в кутия от неръждаема 

стомана: А. Електролизер/Клетка; В. Воден филтър и С. Захранващ блок 

A. ЕЛЕКТРОЛИЗЕР/КЛЕТКА – намира се под дясната червена капачка с надпис 
„клетка”. Електролизерът е устройство, в което се извършва процесът 
електролиза и в резултат получаваме водород. Електролизерът се зарежда 
с воден разтвор на Калиева основа.   

А.1 ПРИГОТВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОЛИТ 

Електролитът се получава като към 0,45 литра дестилирана вода добавите 50 гр. 
Калиева основа (КОН) - белите кристали в комплекта.  

Разбърквате разтвора докато се избистри и се зарежда електролизера, като се 
налива през отвора с надпис КЛЕТКА  - червената капачка.  За приготвяне на 
разтвора ползвайте стъклен съд, пластмасов или съд от неръждаема стомана. 
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Фиг. 1 Схема на HBS10 

1. Воден Филтър 

2. Електролизер/Клетка 

3. Бутон „POWER” 

4. Индикатор за Напрежение 

5. Индикатор за Ниво на електролита 

6. Бутон „START/STOP” 

7. Индикатор „ON” (за работен режим) 

8. Индикатори за Време
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Фиг. 2 Команден дисплей 

Нивото на електролит в електролизера се контролира от електронен нивомер. 
Индикаторът, който показва какво е нивото се намира до червения бутон 
START/STOP – намиращ се в белия правоъгълник, срещу надписа LEVEL (Фиг. 1, 
елемент #5)   

Светещ червен индикатор показва че нивото на електролита е ниско и е 
необходимо да долеете вода. Ако светне зелен светлинен индикатор означава 
че сте достигнали максимално ниво. 

ВАЖНО:  Не трябва да се долива повече вода.  Ако не свети нито един от 
индикаторите нивото е нормално. След първо зареждане с електролит на 
клетката се долива само вода. 

Ако нивото на вода спадне ще светне червен светлинен сигнал и апаратът няма 
да може да се стартира. Препоръчваме да долеете със спринцовката от 
комплекта 100 до 150 милитра дестилирана вода в клетката. Затворте добре 
червената капачка, така че О-пръстена в основата к да уплътни добре и 
включете апарата. Никога не затягайте капачката с ключ или отверка, а винаги 
на ръка! 

ВАЖНО:  Апаратът се доставя без да е зареден с електролит. След месец 
ползване препоръчваме да смените екетролита с разтвор, който да 
приготвите както е описано по-горе. 
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При нормално ползване, в случай че забележете, че количеството водорд, 
който се отделя във Водния филтър е намаляло, трябва да смените електролита. 
Излейте стария разтвор и направете нов както е указано по-горе.  

Електролитът е добре да бъде сменян поне веднъж годишно (или по-често в 
зависимост от експлоатацията). Смяната става като поставите на спринцовката 
парчето маркуч от комплекта и изтеглите електролита от клетката. 

ВАЖНО: Трябва да изтеглите не по малко от 350 до 450 милилитра. 
Изхвърлете изтегленото количество директно в канализацията. Старайте се 
да не пипате с голи ръце намокрените с елетролит компоненти. Ако 
елетролит попадне директно върху кожата - измийте обилно с вода и оцет. 

B. ВОДЕН ФИЛТЪР – прозрачният цилиндричен съд намиращ се в ляво с 
надпис „филтър” под червената капачка, зад вертикалния отвор.   
 
Водният филтър служи за филтриране на произвеждания от парни фракции 
газ, като обратен клапан предпзващ от обратен огън и разширителен съд. В 
него се налива чиста дестилирана вода.  

По време на работата на апарата периодически отливайте или доливайте  вода 

от Водния филтър, така че да е пълен около 2/3 (около 350 милилитра)  и в 

случай че стане мътна я сменяйте. Ако нивото в него се вдигне с помощта на 

спринцовката отлейте вода до достигане на ниво 2/3. Когато падне под 

половината на прозореца долейте до 3/4 от нивото на прозореца. 

Следете винаги да има вода не по-малко 1/2 от прозореца във филтъра и газа да 

бълбука през нея. 

C. ЗАХРАНВАЩ БЛОК – намира се под правоъгълния панел за управление:  
 
При включване на апарата в контакта 220V на панела ще светне оранжев  
светлинен индикатор. 
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От бутона POWER (бял кръгъл бутон в червен правоъгълник - Фиг. 1, елемент #3) 

включваме захранването към апарата. Светването на син светодиод (посочващ 

някое от трите времена) показава, че е подадено мрежово захранване.  

Кръглият червен бутон с надписи отгоре START/STOP (разположен в белия 
правоъгълник - Фиг. 1, елемент #6) е бутонът за стартиране на апарата. С 
натискането му започва производството на водород. На панела ще светне 
синият индикатор, обозначен с надпис ON  – той показва, че електролизерът 
призвежда водород. По време на работтата индикаторът ON ще променя 
плавно силата си на светене. 

Работа с Апарата 

НАСТРОЙКА НА ВРЕМЕНАТА НА РАБОТА: 

Времената на работа се настройват, когато апаратът е включен в контакта,   

натиснат е белият  бутон  POWER  и свети в някой от трите сини индикатора за 

време. Натискате и задържате за три секунди червения START/STOP бутон 

докато се чуе звуков сигнал и се промени следващата стойност на работно 

време. 

ПАУЗА НА ПРОЦЕДУРАТА: 

Ако желаете да прекъснете производството на газ по време на процедура, 

натиснете червения START/STOP бутон. Производството на газ ще спре и ще 

започнат да мигат сините индикатори. След като решите отново да продължите 

процедурата, натиснете отново червения бутон и процедурата ще продължи до 

изтичане на предварително зададеното време. Максималното време на пауза е 

15 минути, след изтичането им апаратът ще се изключи автоматично. 

Ако не използвате апарата, го изключвайте от белия бутон POWER  за мрежово 

захранване. 
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ИНХАЛАЦИИ С ВОДОРОД 

При вдишването на водород са необходими около 24 минути за достигнето му 

до всички органи.  След прекратяване на инхалацията, в рамките на 3 часа 

водородът е или влязъл в реакция със свободните радикали и е изхвърлен чрез 

отделителната система или е бил издишан. 

Препоръчваме на хора със по-сериозни заболявания, като например рак или 

провеждащи химиотерапия, да правят инхалация по 30 минути на всеки 3 часа. 

При хора с белодробни проблеми от рода на бронхит след ковид и затруднено 

дишане – например при астма, препоръчваме 45 минути инхалация, няколко 

пъти на ден. 

При хора желаещи по-добър тонус - два пъти на ден по 30 минути са напълно 

достатъчни. 

При хора занимаващи се активно със спорт препоръчваме инхалация преди 

тренировка за по добри резултати и повишена издръжливост, а след тренировка 

- за по-бързо и добро възтановяване. 

ПРОИЗВОДСТВО НА НАСИТЕНА С ВОДОРОД ВОДА  

Апаратът за производство на наситена с водород вода е предназначен за 

всекидневно домашно ползване. С него се насища с водород водопроводна или 

минерална вода - в зависимост от желанията ви.   

За постигане на максимален ефект е добре, ако ползвате чешмяна вода, да я 

оставите да престои за 8-12 часа преди обработката - за да могат кислородът и 

хлорът в нея да излязат.  

Най-добре е водата, която обработвате, да бъде предварително пречистена с 

филтър от активен въглен - с цел премахване на хлора, с който се обработва 

водопроводната вода. Ние ви доставяме кана в комплекта, която е обрудвана с 

филтър. Чешмяната вода, която се филтрира, е напълно годна за обогатяване с 

водород. Обработената вода е годна веднага за консумация. 
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Съдържание на водород във водата 

С помощта на нашият апарат лесно може да снабдите организма си с водород -

като дишате директно газа и/или като наситите вода с водород и след това я 

изпиете.  

При нормални атмосферно налягане и стайна температура, във вода могат да 

бъдат разтворени  до 1,6mg водород на литър. 

Молекулярният водород сравнително бързо напуска  водата и в рамките на 

няколко часа достига ниво, при което вече не се открива. Сравнете го с бутилка 

газирана вода. Когато отворите такава бутилка, газът започва да изтича веднага 

и след няколко часа едва ли имате останал газ във водата. Затова се насладете 

на обогатената с H2  вода незабавно. 

1. НАСИЩАНЕ НА ВОДА С ВОДОРОД (H2) 

Времето за достигане максималната концентрация на H2 във водата зависи от 

резервоара и количеството вода, която трябва да се обогати. 

Всеки тип съд  има своя собствена граница на насищане на вода с водород (по-

малка от или равна на 1,6мг./л.) – опростено може да се каже, че колкото по-

малко е отношението на повърхността на водата към обема к, толкова е по-

висока максималната концентрация на водород (H2). Уверете се, че, когато 

обогатявате вода с  водород (H2), съдът е пълен колкото е възможно повече, 

така че да можете да достигнете до по-високи стойности. 

С повишаването на температурата максималната стойност на наситеността на 

водорода (H2) в питейна вода също спада, като не може да се разтвори водород 

във вряща вода (молекулно съдържание на водород 0,0ppm). 

Фиг. 3 и Фиг. 4 показват различните криви на насищане на вода с водород (H2) в 

различни контейнери. Данните и кривите се отнасят до съответната граница на 

насищане на водород (H2) на максимално напълнени съдове. 
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1.1 НАСИЩАНЕ  НА ВОДА С ВОДОРОД НА ПЪЛНА БУТИЛКА ОТ 1 ЛИТЪР* 

С помощта на апарата за насищане на вода с водород, можете да наситите вода 

в бутилка от 1 литър до индивидуалната граница на насищане за около 30 

минути. За 15 минути, водата е вече около 83% наситена с H2 

Фиг. 3 Обогатяване на вода с водород в бутилка от 1л. 

* Условия на изпитване: температура на водата 21 °C, pH 7, минерална вода, обща минерализация 

приблизително 300 mg/L, водородът се определя по метода на третиране  с H2 Blue Hydrogen Test 

Reagent. 
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1.2 НАСИЩАНЕ НА ВОДА С ВОДОРОД В 2,5L СТЪКЛЕНА КАНА* 

В 2,5L стъклена кана, напълнена с вода, достига около 75% от индивидуалната 

граница на насищане на вода с водород след 15 минути. След около 30 минути 

водата достига индивидуалната граница на насищане. 

Фиг. 4 Обогатяване на вода с водород в кана от 2,5л. 

* Условия на изпитване: температура на водата 21 °C, pH 7, минерална вода, обща минерализация 

приблизително 300 mg/L, водородът се определя по метода на третиране  с H2 Blue Hydrogen Test 

Reagent. 
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2. H2 ДЕСАТУРАЦИЯ 

Десатурацията е по-бавна от насищането. В отворена 2.5 литрова стъклена 
кана, концентрацията намалява в рамките на няколко часа. 

Концентрацията на  водород H2 в бутилка за пиене, от друга страна, се задържа 
значително по-дълго. Това се дължи на тесния отвор, 
който намалява изпускането на водород. Затворената бутилка удължава 
времето до десатурация. Колкото по-малка е водната повърхност, толкова по-
бавно избягва молекулярният водород. Затвореният отвор увеличава 
издръжливостта. 

2.1 H2 ДЕСАТУРАЦИЯ В 2,5L СТЪКЛЕНА КАНА* 

Молекулярният водород изтича сравнително бързо в 2,5 L стъклена кана. Водата  
6 часа след завършване на обогатяването с водород съдържа около 63% от 
първоначалната стойност. 

2.2 H2 ДЕСАТУРАЦИЯ ВЪВ ВОДНА ЧАША* 

Вземете например бутилка вода или 2.5 L кана за насищане на вода с водород Н 
2 и след това сипете водородна вода в чаша. молекулният водород избягва още 
по време на преливането. 

След 30 минути, водородната вода съдържа около 60% от първоначалното 
съдържание на H2 

Затова се наслаждавайте своевременно на водородна вода. 

* УСЛОВИЯ НА ИЗПИТВАНЕ:  

 температура на водата 21 °C,  
 pH 7,  
 минерална вода,  
 обща минерализация приблизително 300 mg/L, 
 водородът се определя по метода на третиране  с  

H2 Blue Hydrogen Test Reagent.  
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2.3 ДЕСАТУРАЦИЯ НА ВОДОРОДА ОТ ВОДАТА В ЗАТВОРЕНА ЛИТРОВА БУТИЛКА* 

Инструкции за пълнене на бутилка за пиене: 

Напълнете стъклена бутилка с вода. След това обогатете водата с водород и 

затворете капачката.  

Препоръчително е бутилката да е от цветно стъкло и да се съхранява леганала в 

хладилник. Бутилиранa по този начин, водата все още ще съдържа около 62% от 

първоначалната стойност на H2 след 7 дни. 

Фиг. 5 H2 десатурация в затворена стъклена бутилка от 1л.  
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ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ 

1. Потребителя има право за рекламация на стоката за несъответствие на стоката с 

договореното. 

2. Гаранционната карта съдържа задължително следната информация: - име  на лицето 

заверило гаранцията, название на стоката и фабричен номер, име и адрес на 

производителя, дата на пускане в експлоатация и гаранционен срок. 

3. В случай че е забелязал несъответствие в продукта клиента съобщава на търговеца 

или  производителя или негов представител за това съгласно глава „Предявяване на 

рекламация”. 

I. Права на потребителя 

4. Изброените в настоящото права на потребителя могат да бъдат упражнени в рамките 

на гаранционния срок. 

5. Гаранционния срок започва да тече от деня в който се пусне в експлоатация продукта 

и се завери настоящата гаранционна карта но не по късно от 30 дни от датата на 

закупуване. 

6. При наличие на несъответствие потребителя има право да поиска ремонт на птодукта 

или замяна с изключение на случаите в които изпълнението на поисканата от него услуга 

е невъзможна или ще е свързана с несъразмерно по големи разходи в сравнение с 

другата услуга. 

7. В случай че несъответствието не бъде отстранено, потребителя има право да поиска 

подходяща отстъпка от цената или да развали договора за продажба. Потребителя няма 

право да развали договора в случай на незначително несъответствие. 

8. Производителя или уторизиран от него сервиз е длъжен да извърши ремонт на 

стоката в срок до един месец. 

9. Ако в тридневен срок от инсталирането или закупуването на продукта потребителят 

забележи дефект който възпрепятства ползването му може да поиска замяна и търговеца 

няма право да се обоснове с несъразмерни допълнителни разходи. 

10. Когато се извършва поправка в рамките на гаранционното обслужване в картата се 

отбелязва датата на приемане и дата на предване.  Гаранционния срок се удължава с 

периода на ремонта. 

11. Гаранцията засяга правата на потребителя произтичащи от закона в РБ. 

II. Предявяване на рекламация 

1. Потребителя може да направи рекламация при Търговеца, но също така може да се 

обърне директно към уторизиран сервиз или към производителя, с искане за поправка 

или замяна съгласно т.6 от раздел II на Гаранционните условия. 
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III. Случаи в които може да бъде отказано  

гаранционно обслужване 

1. Гаранционно обслужване не се полага, когато дефектите са следствие на 

долуизброените причини и отстраняването им : 

2. Продукта не се използва по предназначение. 

3. Непрофесионална поддръжка или изменение на продукта ; 

4. Употреба на резервни части, аксесоари или консумативи които не са удобрени и 

препоръчани при експлоатация от производителя. 

5. Експлоатация на продукта несъобразена с характеристиките му; 

6. Каква да е намеса или поправка, предизвикваща дефект или причина за 

неизправност, която не е извършена от производителя или оторизиран от него сервиз. 

7. Механична или електриеска повреда причинена от лошо закрепване, злополука, 

катастрофа, природно бедствие или по друг начин различен от нормалната експлоатация 

на стоката. 

8. Гаранционно обслужване може да се откаже когато потребителя не спазва условията 

за експлоатация , посочено в упътването за за ползване на продукта в следствие на което 

е възникнал дефекта. 

9. При подаване на рекламация потребителя задължително прилага оригинал на 

Гаранционна карта, и документ доказващ датата на закупуване. Рекламация не се 

приема ако фабричния номер на продукта липсва или не се чете. 

10. Ако възникналия дефект е поради посочените по горе причини , поправката е за 

сметка на потребителя дори да е в рамките на посочения гаранционен срок. 

11. Почистването и поддръжката на продукта както и переодичната смяна на 

консумативите не са предмет на гаранционно обслужване. За да се спазят гаранционните 

условия е необходимо регулярно да се смена електролита на клетката и да се промива 

цялата система. 

12. След работа да се промива горелката с топла вода и переодически да се почиства с 

разтвор на борниста кисилина, като след това се продухва с въздух. 

ПРОИЗВОДИТЕЛ 

„Водородни технологии” ЕООД 

Варна, България, ул. „Хаджи Димитър” 5, ап.6 ,  

тел. 0897 23 01 03 

WWW.HHO-BULGARIA.COM 

info@hho-bulgaria.com  
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ГАРАНЦИОННА КАРТА 

Апарат за производство на наситена с водород вода (HBS10) 

Фабричен номер:  ___________________  

Име на Купувача: ...........................................................................................................  

Адрес на Купувача: ........................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

Гаранционен срок – 24 месеца от датата на заверка на тази гаранционна карта 
но не повече от 25 месеца от датата на закупуване на Апарат за производство на 
наситена с водород вода. 

За ползване на гаранцията е необходимо на всеки 6 месеца да се прави преглед 
на системата в оторизиран от производителя сервиз и този преглед да се отрази 
в гаранционната карта.

Дата:  .............................................. Подпис: ..........................................  

№ Дата прием Повреда/ преглед Дата издаване подпис 

     

     

     

     

     

     

  



Молим, прочетете изцяло 
това ръководство  

и следвайте внимателно описаните 
в него инструкции,  

преди да използвате оборудването 
в комплекта! 

Водородни Технологии ЕООД 

(hho-bulgaria.com) 
 

info@hho-bulgaria.com 

+359 897 23 01 03 
 

България, гр. Варна, 
П.К. 9009, бул.”Цар Освободител” №253 


