
Въпроси и отговори за Здравословна чаша Хипер-H на 

TIENS 

 

1. Какво е радикал? 

Радикал, наричан също така и "свободен радикал", в химическия смисъл 

на думата означава атоми или радикална група, съдържащи несдвоени 

електрони, които се образуват от симетрично разкъсване на 

ковалентните връзки на молекулните единици, когато молекули на 

химично съединение са изложени на фото-термични или други външни 

въздействия. 

Слънчевата радиация, замърсяването на въздуха, пушенето, пестицидите 

и някои други фактори на външната среда, допринасят за излишъка от 

свободни радикали в човешкото тяло и така от постоянното залавяне на 

електрони от радикала се създава стабилен порочен кръг, който 

причинява човешкото стареене. 

 

2. Какво е водород? Какви са характеристиките на водорода?  

Водата "Хипер-H" произлиза първоначално от японски език. Тъй като 

"Хипер-H" на японски означава "водород", също така се нарича 

"водородна вода", а фамилиарно се нарича богата на водород вода. 

Характеристики на водорода: 

1) Отлична пропускливост 

Молекулата на водорода е малка, само 1/100,000-1/150000 от средно 

голяма човешка клетка. Тя е електрически неутрална, със силна дифузна 

способност, като може лесно да премине през биологичната мембрана, и 

след това бързо да проникне в цялото тяло, навлизайки във всички 

клетки, включително трите основни бариери и запушените кръвоносни 

съдове на човешкото тяло, като по този начин осъществява своята 

антиоксидантна способност. 



2) Безопасен и надежден 

Имайки водата за свой носител, водородът е в състояние да циркулира в 

цялото тяло чрез кръвта след пиене от Чашата, като реагира със 

свободните радикали на кислорода, за да образува вода и след това се 

изхвърля от организма заедно с урината, отстранявайки безопасно 

повечето от токсините. 

3) Силни антиоксидантни способности 

Потенциалът на водорода да намалява окисляването достига от 300 до 

500 mV. Приемайки "0" като медиана, колкото по-голяма е отрицателната 

стойност, толкова по-силни са антиоксидантните способности. Освен 

това, антиоксидантните способности на водорода са по-добри, отколкото 

на други известни антиоксиданти, като витамин А, С и Е, както и на 

зеления чай. 

 

3. Как действа Здравословна чаша Хипер-H на TIENS? 

Оборудвана с микрокомпютърен интелигентен контролен чип MCU, 

усилвателна верига и платинена /Pt/ електролитна мрежа с титаниево 

/Ti/ покритие, Чашата произвежда богата на водород вода чрез 

електролиза на водна среда, с електрозахранване в двата края на 

електролитната част. Продуктът е проектиран с неонова светлина и при 

произвеждане на вода,, светлината искри. Нещо повече, вие сте свободни 

да го използвате по всяко време, тъй като продуктът е малък и 

портативен, както и модерен и елегантен. 

 

4. Как се зарежда Чашата? Можем ли да зареждаме чашата, докато 

произвежда водородна вода? 

Първо, уверете се, че продуктът е в изключен режим. След това, отворете 

капака за зареждане и включете зарядното устройство на Чашата към 

порта за зареждане за да се свърже с електрозахранването. Времето за 

зареждане е приблизително 1,5 до 2,5 часа. Червена светлина 



продължава да мига по време на процеса на зареждане и угасва, когато 

батерията е напълно заредена. Червената светлина ще премигва няколко 

пъти преди изключване, ако има достатъчно мощност в батерията. 

Продуктът губи своята функция на включено състояние по време на 

процеса на зареждане. 

Моля да включите Чашата, за да произвежда водородна вода след 

зареждане. 

 

5. Колко дълго издържи вътрешната литиева батерия на 

Здравословна чаша Хипер-H на TIENS? Как се сменя батерията?  

Животът на литиевата батерия се изчислява съгласно циклите на изцяло 

зареждане и разреждане и един цикъл означава 100% зареждане и 100% 

разреждане. Като цяло, животът на батерията се отнася до капацитет на 

батерията поддържан над 80%, което ще рече, че животът на вътрешната 

литиева батерия на Чашата би могъл да продължи повече от 300 цикъла, 

ако е изчислен с оглед на посоченото по-горе. 

 

6. Каква е продължителността на живота на Здравословна чаша 

Хипер-H на TIENS? Може ли Чашата да бъде обновена след края на 

живота й? Или се бракува директно?  

Здравословна чаша Хипер-H на TIENS е направена от международно 

признати материали. Като цяло животът й може да достигне до 5 години 

и повече.  

 

7. Защо водата в Чашата е замъглена, след като се разопакова 

пакета на Здравословна чаша Хипер-H на TIENS? 

Ние използваме вода, за да инспектираме Чашата при извършване на 

проверка с вземане на проби. Нормално е да е има някакво остатъчно 

количество след като се излива водата. 

 



8. Има ли изискване за водата, която се използва за Здравословна 

чаша Хипер-H на TIENS? 

Температурата на водата трябва да се поддържа от 5 С до 35 С. Можете 

да приемате вода от чешмата, от водопровода или минерална вода за 

пиене, но не и други вещества, с изключение на вода като напитка и 

чаена вода. В същото време Чашата е оборудвана с интелигентен чип, 

който може да открива автоматично, ако обемът или качеството на 

водата в Чашата са подходящи за намаляване на водата. Ако водата в 

чашата е по-рано приготвена водородна вода, червената светлина в 

Чашата ще замига и след това автоматично ще спре, когато натиснем 

отново превключвателя. Тогава ще трябва да смените водата, за да се 

произвежда водородна вода. 

 

9. Има ли краен срок за пиене на готова, богата на водород вода? 

Съветваме Ви да пиете водородната вода в рамките на 2 часа след 

произвеждането на водата. 

 

10. Ще се взриви ли Чашата, ако произвежда твърде много 

водород? 

Ние сме създали предпазен клапан на капака на чашата. Когато 

налягането на предпазния клапан достигне 1.5N, той ще изпуска 

автоматично газ; междувременно ще има малко изтичане на вода, звук на 

изпускане и водни капки върху капака на чашата, които са нормални 

явления при освобождаване на налягане. 

 

11. Колко време продължава процесът на приготвяне на водата?  

Необходими са 10 минути, за да се направи чаша водородна вода. Когато 

е готова, синята светлина спира да мига и след това светлината на неон 

изгасва. Водата е годна за пиене в този момент. 

 



12. Чашата ще се счупи ли, ако падне? Ще се разбие ли на парчета? 

Чашата е направена от поликарбонат /PC/ за хранителни цели, чиято 

издръжливост е по-ниска от обичайния PC материал и следователно тя ще 

се счупи, ако падне. 

 

13. Какво е съдържанието на водород във водородната вода, 

произведена от Здравословна чаша Хипер-H на TIENS? И какъв е 

ефектът?  

Съдържанието на водород във водородната вода, произведена от 

Здравословна чаша Хипер-H на TIENS, в продължение на 10 минути 

достига до над 0,6 ppm /части на милион/. Съгласно експериментални 

данни от японския експерт-изследовател Шигео Охта, антиоксидантният 

ефект действа докато съдържанието на водород достигне 0.05 ррт, и 

колкото по-висока е концентрацията, толкова по-ефективни са 

антиоксидантните свойства. 

 

14. Както гласи старата китайска поговорка "нещата ще се развият 

в обратна посока, когато те станат екстремни", възможно ли е да 

приемем прекомерно водород? Има ли някакви странични ефекти, 

ако се приема прекомерно водород? Каква е най-подходяща доза за 

всеки ден? 

По принцип, водородната вода почти няма някакви странични ефекти. 

Първо, хората пият ограничено количество вода на един път, което 

означава, че е невъзможно да се приемат прекомерно водородни 

молекули чрез пиене на водородна вода. Възможно е да се приеме цяла 

чаша здравно лекарствени таблетки, но е невъзможно да се изпият 10 

литра водородна вода на един път. Нещо повече, излишните водородни 

молекули няма да се натрупват в човешкото тяло; вместо това, те се 

отделят от тялото под формата на водороден газ. Водородната молекула 

става молекула вода след взаимодействие с хидроксилен радикал, което 



не е някакъв вид опасно вещество. Стомашният капацитет е по-малък от 

капацитета на белите дробове и хората пият най-много около 2 л вода. 

Дневния обем за пиене трябва да бъде в съответствие с личните навици и 

благоразумно да не е повече от стомашния капацитет от 2 л.  

 

15. Защо червената светлина мига само 3 пъти и след това спира 

след пиене? 

Първо проверете дали е налице едно от следните три условия. 

1. Проверете дали температурата на водата не е твърде висока. Уверете 

се, че температурата е в диапазона от 5 С до 35 С; 

2. Тествайте водата чрез промяна в чешмяна вода. Ако тя функционира 

нормално, то това означава, че водата, която последно сме използвали, не 

е подходяща за произвеждане на водородна вода; моля да се прави 

водородна вода с минерална вода; 

3. Батерията е изтощена, моля заредете чашата. 

 

16. Как да почистваме чашата? 

Съгласно знака за мярка, първо добавяме 300ml вода в чашата, след това 

добавяме 30ml бял оцет, който трябва да се смесва с вода, като се 

уверите, че белият оцет и водата са в съотношение 1: 2. След като престои 

известно време, леко разклащаме и изливаме, после добавяме вода за 

измиване. Този процес може да се повтори, докато водата, която 

изливате е чиста. 

 

17. Каква е причината чашата случайно да спира да работи, като 

например след по-малко от 10 минути работа, или не може да се 

включи, или се изключва късно. 

Първоначално, изливаме водата от чашата, като проверяваме чрез 

зареждане, когато тя изключи след червени мигащи светлини, това 

означава, че електроенергията е достатъчна. 



1. Ако с чашата все още имаме посочените по-горе ситуации при 

достатъчно електричество, моля да измиете чашата според Въпрос 16. В 

различните региони водата е с различно качество. В областта, където 

водата е твърда, след работа на чашата, бели или сиви на цвят чужди тела 

могат да се прикрепят към повърхността на електролитната мрежа, 

понеже електролитната мрежа е направена от титан, които е устойчив на 

корозия, чуждите тела се натрупват постепенно и повлияват на 

чувствителността на електролитната мрежа за тестване качеството на 

водата, така че чипа в чашата автоматично решава за работа без вода. 

2. Моля, измивайте редовно чашата, ако посочените по-горе ситуации са 

се случили, като случайно спиране на работа на чашата, или ако тя 

просто не работи. Не повтаряйте работа с една и съща чаша вода, моля да 

изпивате водата след работа на чашата; а когато чашата е празна, 

предпазвайте от прах. 

 

 

 

 


