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Инструкции за употреба
Благодарим Ви за закупуването на този уред! Моля, преди употреба прочетете внимателно тези инструкции
и ги пазете за бъдещи справки. Производителят и дистрибуторът носят отговорност при нараняванияНЕ
или повреди на уреда вследствие на неправилна употреба и/или неспазване на инструкциите.
Информация за уреда:

Този портативен озонатор за въздух е компактен и практичен избор за вкъщи, офиса или магазина! Озонато-
рите са уреди, които произвеждат озон - кислородна молекула, която ефективно унищожава бактерии, виру-
си, микроби и лоши миризми! Озонът унищожава органичните замърсители във въздуха, като бактерии,
вируси, молекулите цигарен дим и др.

Инструкции за безопастност

• Всички опаковачни материали от този уред трябва да бъдат изхвърлени на определените за целта места!
! Те са играчки! Моля пазете ги далече от деца! Съществува риск от задушаване!ВНИМАНИЕ НЕ

Преди да включите уреда, го проверете, както и кабела, за повреди и наранявания! ги из-• НИКОГА НЕUSB
ползвайте, ако по тях или по някоя друга част на уреда има видими следи от повреди и наранявания!

Този уред трябва да бъде използван само по предназначение, а именно - като озонатор за въздух за дома!•
Всяка друга употреба се счита за неправилна и може да доведе до повреда на уреда или нараняване!

Този уред може да бъде използван от деца на 8 и повече години, както и лица с психически и физически•
заболявания и такива без необходимите познанията, за да използват безопасно уреда, могат да го изпол-
зват, само и единствено под надзора на хората, отговорни за тяхното здраве и безопасност!

Използвайте и съхранявайте този уред далеч от деца! Той играчка!• НЕ Е
Изключвайте от кабела, когато не използвате уреда!•
Поставяйте уреда върху равна и стабилна повърхност. Избягвайте да го ползвате върху неравности!•

използвайте уреда на открито, или в близост до басейни, джакузита, бани и др.• НЕ
поставяйте външни тела в отворите на уреда (химикалки, ключове, пръсти и др.)!• НИКОГА НЕ

Избягвайте да стоите до или да преминавате пред уреда, когато той работи.•
излагайте уреда на директна слънчева светлина и/или в близост до източници на топлина!• НИКОГА НЕ

Не използвайте силни и/или агресивни препарати, както и абразивни гъби и други подобни, за да почисти-•
те уреда!

Пазете уреда от наранявания - удар, изпускане и др.•
Не използвайте уреда, ако той е бил изпуснат, ударен или повреден по какъвто и да било начин! При уста-•

новена повреда или съмнения за такава, се опитвайте сами да поправите уреда! Веднага го изключете иНЕ
потърсете оторизиран сервиз!

Използвайте уреда само в добре проветриви помещения! По време на употреба, той трябва да има поне•
20 см. разстояние от всяка страна. поставяйте уреда директно под пердета или завеси!НИКОГА НЕ НИКО-

ГА НЕ го покривайте с одеяла, покривки и др.
поставяйте кабела под килими, пътеки, покривала и др. Не го поставяйте на места, където• НИКОГА НЕ

съществува вероятност той да бъде настъпен, притиснат, или където съществува опасност от препъване.
поставяйте каквито и да е обекти върху уреда!• НЕ
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Този продукт отговаря на всички приложими наредби и директиви на ЕС.
Информация на потребителите: Съгласно Законодателен декрет No. 49 от 14 март, 2014"2012/19/UE
за Прилагане на директивата относно отпадъците от електрическо и Електронно оборудване (ОЕЕО)".
Символът на зачеркната кофа за отпадъци показва, че продуктът в края на живота му трябва да
бъде изхвърлен отделно от другите отпадъци. Потребителят следва да изхвърли уреда и всичките
му компоненити в специализиран център за  разделно събиране на електронни и електрически
отпадъци, или да го върне на търговеца при закупуването на нов уред от сходен вид. Разделното
събиране за извеждане от експлоатация оборудване за рециклиране, третиране и екологично
съвместимо разположение допринася за избягване на възможните негативни последствия за
околната среда и здравето на човека и насърчава рециклирането на материалите. Правилното
изхвърляне на електрически уреди помага за предотвратяването на негативните последствия за
околната среда и човешкото здраве. Батериите, използвани в този уред, трябва да се изхвърлят
на определените за това места. Информирайте се за местните правила за разделно събиране на
батерии. Правилното изхвърляне на батерии помага за предотвратяването на негативните
последствия за околната среда и човешкото здраве.

• Използването на уреда в помещения, в които има наличие на прах и/или мръсен въздух, може да съкрати
живота му. Препоръчително е уредът да бъде ползван в сухи помещения. Ако го използвате във влажни по-
мещения, задължително го поставете на място, където няма да има пряк контакт с вода/течности.
• НИКОГА НЕ поставяйте уреда в близост до открит огън и/или източници на топлина!

Когато презареждате уреда, използвайте лесно достъпен и видим контакт, за да избегнете евентуални проблеми.•
При изпускане или нараняване на уреда се посъветвайте с оторизиран сервиз, преди да го включите!•
Винаги използвайте оригиналния кабел за зареждане!•

докосвайте уреда и/или кабела с мокри и/или влажни ръце!• НИКОГА НЕ
Винаги изключвайте уреда от кабела, преди да го почистите или преместите.•
Не обръщайте уреда с горната му страна надолу.•

потапяйте уреда във вода или други течности!• НИКОГА НЕ
Батериите в този уред са несменяеми! се опитвайте да отворите или разглобите уреда, както и• НИКОГА НЕ

отделението за батерии!
Неправилната употреба и/или опити да бъде отворен и/или модифициран уреда, могат да доведат до пов-•

реди, изтичане на батериите и прегряване на уреда.
Течността, намираща се в батериите, е силно разяждаща и токсична! Пряк контакт с нея може да доведе до•

изгаряния, рани, слепота (ако попадне в очите) и смърт при поглъщане! При попадане върху кожата, веднага
изплакнете обилно с вода и потърсете лекарска помощ!

Тегло - 228 грама
Размери - 115 х 115 х 43 мм.
Захранване - 5V ~ 1A
Мощност - 3W

Отвор за
входящ въздух

Бутон за
включване/изключване

Отвор за
изходящ въздух

Вход за
кабелUSB

ВНИМАНИЕ! По време на работа, както и 30 минути, след като уредът спре да работи, НЕ ВЛИЗАЙТЕ в помещението! Не до-

пускайте човек или животно да влиза в помещението! Производителят и дистрибуторът НЕ НОСЯТ отговорност
при травми и проблеми в следствие от неспазването на това правило!

Този уред е с вградена батерия. Тя не подлежи на смяна! След зареждане, уредът може да бъде използван за дезинфекция на въз-
духа и за премахване на неприятните миризми. Можете да го ползвате в хладилници, бани, стаи, спални помещения, офиси, гардеро-
би, шкафове за обувки, автомобили, каравани, кемпери, яхти и др.
За да включите уреда, натиснете и задръжте бутона за включване/изключване. индикаторът ще започне да мига в комбинацияLED
със звуков сигнал. Уредът ще се включи. Ще работи 20 минути, след което ще спре за 6 часа. След това пак ще се включи за 20 мину-
ти и ще спре за още 6 часа. Този цикъл ще се повтаря до изключване на уреда, или докато батерията не се изтощи.
Единично включване: Натиснете и задръжте бутона за включване/изключване, докато уреда се включи, след което натиснете бутона
още един път. индикаторът ще спре да примигва и ще остане включен. Уредът ще работи в продължение на 40 минути, след ко-LED
ето ще се самоизключи.
За да изключите уреда, натиснете и задръжте за около 2 секунди бутона за включване/изключване, докато звуковия индикатор по-
каже, че уредът е изключен. Когато индикаторът започне да примигва бързо, то батерията е изтощена и трябва да бъде преза-LED
редена. По време на зареждане, индикаторът примигва бавно. Когато светне в синьо, то батерията е напълно заредена.LED

До 30 - 40 минути след употреба създалите се молекули озон се разпадат на безвреден кислород, който не оставя никакви следи.

Този уред има презареждаща се литиева батерия и след пълното N зареждане трябва да изключите кабела за зареждане!

Описание на уреда
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