
TIENS Multifunkčný prístroj na čistenie chladničiek



Varené jedlo, ktoré sme v nechali                       
v chladničke sa pokaziť

Zelenina, ovocie alebo surové mäso 
skladované v chladničke príliš dlho

Nezabalené jedlo, potraviny

Zdroj nepríjemného zápachu v chladničke



Potraviny Chladené Mrazené

Ryby 1-3 dni 3-6 mesiacov

Mlieko, jogurty 5 dní

Potraviny v konzerve 1 rok (neotvorené)

Jablká 1-3 týždne

Mrkva 1-2 týždne

Údeniny 2-3 dni 2 mesiace

Arašidové maslo 3 mesiace

Chlieb 3-6 dní 3 mesiace

Kurča 2-3 dni 1 rok

Vajcia 1-2 mesiace (čerstvé vajcia)
1 týždeň (varené vajcia)

Pomaranče 1 týždeň

Skladovanie potravín v chladničke - ako dlho?



Baktérie
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Ozón (O3) a jeho sila

• Ozón (O3) je forma kyslíka, ktorá má o jeden atóm 
kyslíka viac ako atmosferický kyslík (O2), ktorý 
dýchame.

• Tretí atóm kyslíka je spojený s ďalšími dvoma 
atómami slabou väzbou, čo spôsobuje, že ozón je 
vysoko nestabilný a reaktívny. 

• Ozón spôsobuje oxidáciu veľkého množstva 
patogénnych mikroorganizmov, ako sú napríklad 
baktérie (napr. Salmonella, Listeria, E. coli), vírusy, 
plesne, kvasinky; ďalej iné organické látky, ako sú 
oleje, pesticídy a taktiež anorganické molekuly 
rozpúšťadiel a iných chemických látok.



Tento prístroj odstraňuje
(a nemaskuje, ako tradičné osviežovače 

vzduchu!) 
organické a anorganické zápachy                     

z rôznych miest v domácnosti,                  
ako napr. z chladničiek, skriniek                 

na topánky, zo šatníkov a toaliet.
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Prístroj pomáha eliminovať nepríjemný 
zápach z cigariet a rôzne druhy dymového 

zápachu.
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TIENS Multifunkčný prístroj na čistenie 
chladničiek predlžuje čerstvosť potravín 

uchovávaných v chladničke.
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Kontroluje rast patogénnych baktérií 
a plesní, čím udržiava chladničku 

dezinfikovanú.
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Použitie TIENS Multifunkčného prístroja na čistenie chladničiek:

• na toalete

• v chladičke

• v šatníku a priestore na prezliekanie

• v skrinke na topánky
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Jednoduché používanie

Spoľahlivé komponenty prístroja

Inteligentné ovládanie pomocou MCU*

Ekologický materiál ABS**

Nabíjanie z elektrickej zásuvky iba raz mesačne

* MCU (mikropočítačová riadiaca jednotka) – malý počítač na jedinom integrovanom obvode, ktorý obsahuje procesorové jadro, 
pamäť a programovateľné vstupné/výstupné zariadenia počítača 
https://en.wikipedia.org/wiki/Microcontroller
** ABS (Akrylonitrilbutadiénstyrén) - amorfný termoplastický kopolymér
https://en.wikipedia.org/wiki/Acrylonitrile_butadiene_styrene
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Prevádzkové režimy:

• Pomalý režim: predpokladaná doba fungovania po nabití             
je viac ako 45 dní. Tento režim je vhodný na bežné použitie              
v chladničke.

• Stredný režim: predpokladaná doba fungovania po nabití              
je viac ako 40 dní. Tento režim je vhodný pri prvom použití               
a pre silno kontaminované chladničky.

• Rýchly režim: predpokladaná doba fungovania po nabití              
je viac ako 35 dní. Tento režim je vhodný pre uzavreté priestory, 
ako sú napr. skrinky na topánky a šatníkové skrine

Info pre užívateľov – tri prevádzkové režimy



EC Vyhlásenie o zhode



Vychutnajte si sviežosť vždy a všade!


