
 

 

 

 

 

 

TIENS Multifunkčný prístroj na čistenie chladničiek  

(TQ-Z12) 

 

Návod na používanie 

 

Model: TQ-Z12 

Popis výrobku 

Multifunkčný prístroj na čistenie chladničiek, vybavený mikročipom ovládania poskytujúcim elektrickú 

energiu generátoru ozónu a aniónov, eliminuje baktérie v chladničkách ozónom a zápornými iónmi 

produkovanými generátorom.  

Výrobok je malý, prenosný s jednoduchým ovládaním. Je ho možné používať nielen na udržiavanie 

hygieny chladničiek, ale aj na elimináciu baktérií v uzatvorených priestoroch, ako sú skrinky na topánky 

a šatníky. 

Inštrukcie 

 Zapnutie 

Vo vypnutom stave na 2 sekundy podržte tlačidlo on-off, výrobok sa zapne a uvedie pomalý režim. 

 Voľba režimu 

V zapnutom stave krátko stlačte tlačidlo on-off, vtedy výrobok zaháji voľbu režimu. Postupne sa zobrazia 

3 režimy.  

 Režim 

Pomalý režim: počas práce prístroja svieti svetlo indikátora pomalého režimu a ďalšie dve svetlá blikajú. 

Tento režim je vhodný na bežné použite v chladničke.  

Stredný režim: počas práce prístroja svieti svetlo indikátora stredného režimu a ďalšie dve svetlá blikajú. 

Tento režim je vhodný na prvé použitie a na vážnu kontamináciu v chladničke.  

Rýchly režim: počas práce prístroja svieti svetlo indikátora rýchleho režimu a ďalšie dve svetlá blikajú. 

Tento režim je vhodný pre uzavreté priestory, ako sú skrinky na topánky a šatníky.   

Poznámka: ak prístroj dlho zostane v určitom režime, prepne sa do pohotovostného režimu kvôli 

predĺženiu doby prevádzky. V tomto režime sú všetky indikačné svetlá väčšinu času vypnuté, ale 

indikačné svetlo zvoleného režimu každých 3,5 sekundy blikne.  

 Vypnutie 

V zapnutom stave stlačte na 2 sekundy tlačidlo on-off a výrobok sa vypne.  

 Signalizácia nedostatku energie 

Pri nedostatku energie naraz blikajú všetky tri indikačné svetlá. 

 Nabíjanie 

Najprv sa ubezpečte, že je prístroj vypnutý. Otvorte kryt nabíjania a do portu na nabíjanie pripojte 

originálnu nabíjačku. Čas nabíjania je 5 - 6 hodín. Počas nabíjania blikajú postupne jednotlivé tri 

indikačné svetlá. Keď je batéria nabitá do určitej miery, indikačné svetlá sa rozsvietia v smere zospodu 

po vrch. Ak nepretržite svieti indikátor rýchleho režimu znamená to, že batéria je plne nabitá. Počas 

nabíjania nie je možné prístroj zapnúť a uskutočniť voľbu režimu.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Technická špecifikácia výrobku 

 Menovité napätie pri nabíjaní: 5V  

 Pokojový prúd: <10µA 

 Dynamický prúd: <90mA  

 Rozmery: dĺžka 48 x šírka 48 x výška 102 mm ± 1 mm 

 

Poznámky 

 Pred použitím si starostlivo prečítajte Návod na používanie, aby ste pochopili spôsob správneho 

zaobchádzania s prístrojom.  

Návod na používanie uchovajte na budúce použitie. 

 Výrobok nabíjajte len originálnou nabíjačkou. Nepoužívajte žiadne iné nabíjačky.  

 Ubezpečte sa, že je prístroj počas nabíjania vypnutý. 

 Nevystavujte prístroj vysokým teplotám, priamemu svetlu a teplu.  

 S prístrojom zaobchádzajte opatrne a chráňte ho pre pádom. 

 Prístroj má byť používaný pri teplote v rozmedzí 0°C ~ 45°C. 

 

Príslušenstvo výrobku: 

Názov príslušenstva  Množstvo Poznámka 

Multifunkčný prístroj na čistenie 

chladničiek 

1   

Nabíjačka 1  

Návod na používanie 1  

Záručný list 1  

Certifikát kvality 1  

Riešenie problémov: 

Problém Príčina Riešenie 

Počas nabíjania nesvieti svetlo 

indikátora 

Zlý kontakt v zásuvke;  

Nedostatočné zasunutie zástrčky 

nabíjačky do zásuvky 

Výmena zásuvky za novú; 

Správne zasunutie zástrčky 

nabíjačky do zásuvky 

Nie je možné prístroj 

zapnúť/prevádzkovať 

Nedostatok energie Nabite prístroj pomocou 

nabíjačky 

Nízka produkcia ozónu Zablokovaný prívod vzduchu Skontrolujte, či prívod neblokuje 

cudzorodá látka 

 

Poznámka: V prípade výskytu problémov, ktoré nie sú popísané v tabuľke vyššie a nedajú sa odstrániť, 

môže zákazník kontaktovať popredajný servis spoločnosti TIENS. Pri žiadosti o opravu, prosíme,  

predložte Záručný list a doklad o kúpe. Prístroj svojvoľne nerozoberajte.  


