
Blahopřejeme vám k pořízení Harmonizéru 
značky ViaHuman. Nákupem tohoto zařízení 
získáváte jedinečný a unikátní prostředek  
k vylepšení kvality vaší vody. Jedná se český 
výrobek. Svým provedením v sobě spojuje tradici 
přesné strojírenské výroby i řemeslný fortel českých 
sklářů. Každý Harmonizér je díky prvkům ruční 
výroby jedinečným originálem.

Použití
Harmonizér je určen k napojení na vodovodní 
baterii bez ohledu na to, zda je zdrojem vody 
studna nebo vodovodní řád. Harmonizér vyniká 
jednoduchou montáží a snadnou údržbou.

Princip účinku
Harmonizér využívá fenoménu paměti vody 
odhaleného metodou Masaru Emota.

Smyslem použití harmonizéru je vložit do paměti 
vaší vody myšlenku povzbuzení

a harmonie, znásobit její očistné schopnosti, 
povzbudit a obohatit tímto způsobem život

každého uživatele. Harmonizér není filtračním 
zařízením. Jeho působení neovlivňuje chemické 
složení a fyzikální vlastnosti vody.(PH,ORP,..) 
Harmonizer svým působením ovlivňuje strukturu 
vody a upravuje její  vlastnosti. Upravená voda je 
snadněji přijímána biologickými organismy.

Harmonizér je unikátní svou kombinací několika 
způsobů ovlivnění struktury vody.

Čím harmonizer působí na vodu
Zásadně přeměňuje strukturní uspořádání vody 
použitím unikátních spirálových vířičů, jejichž 
tvar je v souladu s Fibonacciho posloupností. 

Aktivuje  vodu vlivem krystalů křišťálu, karneolu 
a šungitu.

Zvyšuje čistotu vody antipatogenním 
působením stříbra.

Levotočivým odstředivým  vířícím pohybem 
obohacuje vodu o jinovou energii, mění 
strukturu vody, podporuje uvolňování chloru a 
neutralizuje negativní informace.

Pravotočivým dostředivým vířícím pohybem 
obohacuje vodu o jangovou energií, podporuje 
uvolňování  chloru, víří vodu  v souladu s 
tvořivým a  pozitivním  principem. Harmonizuje 
vodu informací ve formě vzývání vody - textem 
gravírovaným na skleněné komoře.

 

Složení Harmonizeru
Harmonizér obsahuje bezniklovou nerezovou 
ocel, bezolovnaté sklo, silikonová těsnění, stříbro 
a minerály. Všechny použité materiály jsou 
vhodné pro styk v pitnou vodou dle vyhlášky 
409_2005_Sb_v20131123 a 38_2001_Sb_
v20110501.

Harmonizér není koncipován na úpravu vody 
která není pitná! Harmonizovaná voda nenahradí 
vodu destilovanou nebo kojeneckou.

Balení obsahuje:

Zkompletovaný harmonizér, perlátor, náhradní 
sadu krystalů, základní redukci VH1 s vnějším  
závitem M24/22 a imbusový klíč.

Montáž
Pokud máte přístup k internetu video návod 
naleznete na:

https://www.youtube.com/watch?v=Kh3pdb0ix6Y

Harmonizér (H) je možné připojit pouze na 
baterii s odnímatelným perlátorem!

Vyjměte z balení perlátor s těsněním, vložte 
těsnění do H a pak našroubujte perlátor do 
spodní (užší) části H.

K dotažení nepoužívejte nářadí, k dokonalému 
zatěsnění stačí perlátor dotáhnout pouze rukou.

Připojení
Odšroubujte perlátor z vaší baterie a na jeho 
místo našroubujte H. Existují tyto varianty 
připojení:

1. Kohoutek s vnějším závitem M22 – H 
našroubujete přímo na kohoutek.

2. Kohoutek s vnitřním závitem M22 - nezáleží 
na designu baterie, podstatný je typ a 
průměr závitu. Na kohoutek našroubujete 
nejdříve redukci s těsněním M22/M24 (oba 
vnější závity) a na redukci našroubujete H.

3. Pokud máte atypickou baterii zakončenou 
perlátorem s jiným průměrem závitu než 
je M22 nebo se zapuštěným perlátorem, 
potřebujete k připojení H speciální redukci.
Tyto redukce nejsou součástí balení. 
Najdete je na webu www.viahuman.cz 
 
 
 
 
 
 
Po našroubování na baterii je H připraven  
k používání.

Údržba
Při používání H nedochází k vytvoření povlaku 
vodního kamene na vnitřních částech, které 
jsou v přímém styku s vodou. Ve velmi tvrdé 
vodě může být zakamencovaný perlátor. H 
je konstrukčně řešen tak, aby bylo možné jej 
snadno rozebrat, vyčistit a opět složit. Po prvních 
dvou měsících používání H doporučujeme 
vyčistit a vyměnit krystaly. Četnost dalších 
výměn krystalů je na vašem uvážení.

Čištění
Pro vyčištění H od vodního  kamene použijte 
potravinářskou kyselinu citronovou (běžně k 
dostání v drogerii). Po rozložení vložte spirály, 
příruby, perlátor, šroub, komoru a rozpěrku do 
misky, zalejte horkou vodou a přisypte kyselinu 
citronovou. Po krátkém čase dojde k vyčištění 
částí od případného vápenného povlaku.

V žádném případě nevkládejte do kyseliny 
krystaly. Použití jiných chemických prostředků 
není vhodné!!

Při rozložení H krystaly vyjměte a nechte několik 
hodin nabíjet na slunci, pak je nabité uschovejte 
na další výměnu. Při kompletaci použijte nabité 
krystaly z náhradní sady (9 x kříšťál, 1 x karneol, 1 
x šungit). Při další výměně postupujte analogicky 
a obě sady střídejte. Vyčerpané krystaly 
nahrazujete nabitými. Stříbro se nenabíjí.

Více o údržbě krystalů zjistíte na našem webu 
www.viahuman.cz/kristal-voda

Návod na používání Harmonizeru



Rozložení  harmonizeru (H)
1. Připravte si látku, na kterou jednotlivé části 

H položíte.

2. Sejměte H z kohoutku tak, že jej zabalíte 
do kuchyňské textilie (nebo jiné látky), 
uchopíte z boku podélně celou dlaní  
a opatrně odšroubujete. Nechte odkapat 
zbytek vody do umyvadla. 

3. Pokud jste museli použít  redukci na vnitřní 
závit baterie, nyní ji odšroubujte. Pozor na 
ztrátu těsnění se sítkem, které je mezi horní 
přírubou  a redukcí.

4. Vyšroubujte perlátor ze spodní (užší) 
příruby H. Pozor na ztrátu těsnění, které je 
mezi perlátorem a spodní přírubou.

5. Připravte si imbusový klíč - je součástí 
balení. Ve spodní přírubě je vidět hlava 
spojovacího šroubu.

6. Uchopte H celou dlaní a imbusovým klíčem 
vyšroubujte spojovací šroub ze závitu  
v horní (širší) přírubě.

7. Opatrně rozložte H na připravenou látku 
– sundejte horní přírubu, skleněný obal  
s logem ViaHuman a pak stáhněte 
skleněnou komoru s textem, náplň komory 
se vysype na připravenou látku.

8. Před sundáním vířících spirál ze šroubu 
si zapamatujte, jak jsou spirály Vašeho 
H nasunuty na šroubu. Usnadníte si tak 
sestavení. Správná orientace  a umístění 
spirál je zásadní pro správnou funkčnost 
H !!

9. Stáhněte spirály i s těsnícími kroužky ze 
spojovacího šroubu.

10. Můžete zahájit čištění jednotlivých částí.

Kompletace harmonizeru (H)
Postupujte podle schématu. Skládejte jednotlivé 
části v pořadí od  1– 14.

Složení:

1. šroub – přidržujte prstem

2. spodní užší příruba

3. o-kroužek do spodní příruby

4. pravá spirála II - vybráním nahoru

5. o-kroužek 2 mm do vybrání

6. rozpěrka 

7. o-kroužek 2 mm

8. komora s textem

9. krystalová náplň a stříbro - zarovnat

10. levá spirála I - vybráním dolů

11. skleněný kužel ViaHuman

12. o-kroužek do horní-širší příruby

13. horní příruba

14. těsnění se sítkem

Pokyny: 

Umístěte krystalovou náplň (9) do skleněné 
komory kolem rozpěrky tak, aby krystaly a kuličky 
nepřesahovaly výšku rozpěrky. Levá spirála (I) 
musí dosedat na rozpěrku, nikoli na krystaly. To 
je důležité, aby H dobře těsnil a neunikala z něj 
voda mimo skleněnou komoru.

Horní přírubu (13) rukou opatrně našroubujte 
na spojovací šroub. Dotahujte pouze rukou, jen 
co půjde bez námahy. Pro dokončení použijte 
imbusový klíč (je součástí výrobku). Uchopte 
H přes horní (širší) přírubu do ruky a jen lehce 
dotáhněte šroub klíčem. Nedotahujte přes silný 
odpor!!!

Mějte na paměti, že dotahováním je namáhána 
skleněná komora a při velkém tlaku hrozí její 
prasknutí. Je vhodnější H nejprve vyzkoušet 
na baterii a teprve pokud netěsní, pak více 
přitáhnout.

Do spodní příruby vložte perlátorové těsnění 
a našroubujte perlátor. Nepoužívejte nářadí, 
perlátor stačí dotáhnout pouze rukou.

H je připraven k použití. Pro montáž na baterii 
použijte vhodný typ redukce.

Užitečné informace k používání
Od doby převzetí H vám poskytujeme 
dvouměsíční lhůtu na vyzkoušení s možností 
vrácení nepoškozeného H. Za poškozené 
součásti nepřebíráme žádnou záruku.

Po  3-4 týdnech používání by měly být patrné 
účinky pití harmonizované vody. Perlátor k 
H je nastaven na průtok 6l,  H je tedy i formou 
spořiče vody. Účinnost víření a uvolnění chloru 
je nejvyšší při plném průtoku vody. Zkontrolujte 
zda nemáte přiškrcený přívod vody do baterie. 
Schopnost vody číst informace je trvalá. Pod 
vlivem elektrosmogu může její struktura 
a informace získaná průchodem H časem 
degradovat.

Doporučujeme vypít vodu cca 60 s po nalití do 
sklenice a pro delší uchování vody použít karafu 
nebo láhev z naší nabídky. Životnost zařízení 
je dána životností součástí – nerezové oceli, 
krystalů a skla. Lze tedy předpokládat, že investicí 
do H si zajistíte kvalitní vodu na celý život.

Vnější obal s logem ViaHuman a komora jsou 
vyrobeny ze skla , je potřeba se k nim chovat 
s náležitou opatrností. Krystalovou náplň 
nenahrazujte jinými minerály.

Vaše postřehy a zkušenosti s používáním H rádi 
využijeme pro zlepšení a zkvalitnění našich 
služeb a další vývoj. Při jakýchkoliv dotazech se 
obraťte na info@viahuman.cz.

Pokud nemáte přístup k internetu, obraťte se 
na svého dodavatele H nebo přímo na výrobce  
+420 774 911 974.
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