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Generadores de Ozono/ Ozone generator

Návod k použití
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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím přístroje si pozorně přečtěte 
následující bezpečnostní pokyny. Uchovej-
te tento manuál pro pozdější použití nebo pro 
nové uživatele. 

Při používání přístroje pečlivě postupujte podle 
těchto bezpečnostních předpisů.

Ujistěte se, že elektrická síť má stejné napětí 
jako je uvedené na etiketě produktu a že zásu-
vka je uzemněná.

Tento produkt je vhodný výlučně pro domá-
cí využití. Není vhodný pro komerční nebo 
průmyslové účely.  Nepoužívejte venku. 

Během procesu dezinfekce ozonem a 30 minut 
po vypnutí přístroje by se lidé ani zvířata neměli 
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zdržovat v dané místnosti, kde je přístroj. Pokud 
by se tak stalo, dojde k tělesné újmě.

Nepřebíráme žádnou odpovědnost za případné 
škody na majetku a na zdraví, které by mohly 
plynout ze špatného používání tohoto produktu 
nebo z nedodržení instrukcí v tomto manuálu.

Po použití přístroje pro dezinfekci ozonem nebo 
pro odstranění formaldehydu, ozon se rozpad-
ne na kyslík, takže nezanechá žádné zbytky.

Ujistěte se, že máte naprosto suché ruce, než 
se dotknete zá-suvky nebo zapnete přístroj. 

Umístěte přístroj na hladký a stabilní povrch.

Pokud přístroj používáte ve vlhkých místech, 
jako jsou koupelny nebo kuchyně, ujistěte se, 
že se nedostane do kontaktu s vlh-kostí a za-
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braňte přímému namočení, abyste zabránili 
poškoze-ní.

Přístroj obsahuje modul s vysoce stlačeným 
ozonem, proto může být demontován a opra-
ven pouze kvalifikovaným perso-nálem. V pří-
padě problému kontaktujte Asistenční technic-
ký servis Cecotec. 

Čištění a údržbu by neměly dělat děti.

Uchovávejte přístroj a jeho návod na použití na 
suchém a bezpečném místě, pokud ho nebude-
te nějakou dobu používat. 

POKYNY PRO POUŽITÍ BATERIE 

Zařízení obsahuje lithium-iontovou baterii, 
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nespalujte ji ani ji nevystavujte vysokým te-
plotám, protože by mohla explodovat. Baterie i 
články mohou za extrémních podmínek vytéct. 
Pokud z baterie vytéká tekutina, nedotýkejte se 
jí. Pokud se tato tekutina dostane do kontaktu 
s kůží, okamžitě ji omyjte velkým množ-stvím 
vody s mýdlem.  Pokud se tato tekutina dosta-
ne do kon-taktu s očima, okamžitě je vymyjte 
čistou vodou po dobu nej-méně 10ti minut a 
okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Při ma-
nipulaci s baterií noste rukavice a okamžitě ji 
zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Vyva-
rujte se kontaktu mezi baterií a malými kovo-
vými předměty, jako jsou kancelářské sponky, 
mince, klíče, hřebíky nebo šrouby. Novou ba-
terii zcela nabijte, nebo před prvním použitím 
po dlouhé době neaktivity.  Vždy se ujistěte, že 
je baterie nabitá na 100%, pokud jste přístroj 
dlouho nepoužívali.
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1. ČÁSTI A SLOŽENÍ

Obr. 1. 
1. Tlačítko zapnutí/vypnutí
2. Nabíjecí port USB
3. Vstup vzduchu
Obr. 2.
4. Výstup

2. PŘED POUŽITÍM

Vyjměte přístroj z krabice.
Odstraňte všechny obaly.  Uchovejte originální krabici.
Ujistěte se, že jsou obsaženy všechny části a díly, a že jsou v dobrém 
stavu.  Pokud najdete nějaké viditelné poškození, okamžitě kontaktujte 
oficiální Technický servis Cecotec.

3. FUNGOVÁNÍ

Tento výrobek má integrovanou baterii, která umožňuje jeho použití 
v různých místnostech a prostorech, jako jsou ledničky, koupelny, 
ložnice, kanceláře, skříně, skříňky na boty, automobily atd. Může být 
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použit k dezinfekci nebo dezodorizaci.

Režim dezodorizace cyklu: aktivujte tento režim stisknutím a 
podržením tlačítka zapnutí / vypnutí. Světelný indikátor bliká. 
Výběrem tohoto režimu bude zařízení fungovat 20 minut a poté se 
automaticky vypne po dobu 6 hodin. Tento cyklus bude opakovat 
nepřetržitě, dokud nebude baterie vybitá.

Jednoduchý režim dezodorizace: v režimu dezodorizace cyklu 
přepněte do tohoto režimu opětovným stisknutím tlačítka zapnutí/
vypnutí. Kontrolka bude trvale svítit. Zařízení bude fungovat 40 minut 
a poté se automaticky vypne.

Indikátor baterie
Slabá baterie: rychle bliká
Nabíjení: pomalé blikání
Baterie nabitá: světlo nesvítí
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4. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Použijte jemný vlhký hadřík pro čištění venkovní části přístroje. 
Nenamáčejte přístroj a ujistěte se, že do přístroje nevnikla voda.
Nepoužívejte abrazivní a agresivní čistící prostředky.
Skladujete přístroj na bezpečném, suchém a čistém místě pokud ho 
nebudete nějaký čas používat.

5. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Reference produktu: 05616
Produkt: TotalPure 1000 Ozone
DC5V
Spotřeba energie: 3 W
Produkce ozonu: 20 mg/ hodinu
Rozsah variability (odchylka ve výrobě): 20 mg/hod +/- 1 mg
Křivka nasycení ozonu: maximum křivky po 40 minutách 
nepřerušovaného používání
Křivka rozkladu ozónu: v jednom kubickém metru, teplotě 20°C, 5 minut 
po spuštění může koncentrace ozonu ničit bakterie. Po 40 minutách 
provozu dosáhne nejvyššího stupně koncentrace, 0,2 mg/l. Po 40 
hodinách otevřete okno, aby bylo zajištěno dobré větrání a aby se 
koncentrace ozonu v místnosti rozptýlila (5-10 minut). V uzavřené 
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místnosti s normálními charakteristikami bude trvat asi 1-2 hodiny, 
než se ozon rozpadne.
Maximální úrovně imisí: 0,2 mg/L
Materiály, které nepodporují koncentrace generované zařízením: 
přírodní kaučuk.
Klasifikace generátoru ozónu: Generátor ozonu typu C. Generátor 
ozonu s přímým nebo nepřímým výbojem, který neobsahuje ředicí 
systém nebo automatický kontrolní mechanismus výroby.
Vyrobeno v Číně | Navrženo ve Španělsku

6. RECYKLACE ELEKTROSPOTŘEBIČŮ 

Evropská směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických 
a elektronických zařízeních (OEEZ) specifikuje 
elektrospotřebiče, které se nemají recyklovat spolu s 

ostatním komunálním odpadem. Tyto elektrospotřebiče se musí 
zlikvidovat samostatně, aby se tak dosáhlo co nejlepší recyklace a 
využití materiálů, a tímto se omezil dopad, který by lidé mohli mít na 
životní prostředí.
Symbol přeškrtnutého kontejneru připomíná povinnost zlikvidovat 
tento produkt správně. Pokud má daný produkt baterii nebo energetický 
zásobník, který umožňuje elektrickou autonomii, musí se před likvidací 
vyjmout a musí se s ní nakládat odděleně, jako s odpadem odlišné 
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kategorie.
Pro obdržení detailních informací o nejvhodnějším možném způsobu 
naložení s vaším elektrospotřebičem, a/nebo o bateriích, kontaktujte 
místní úřady.

7. ZÁRUKA A TECHNICKÝ SERVIS

Tento produkt má záruku 2 roky od data zakoupení v případě, že 
zákazník disponuje fakturou nebo dokladem o koupi a produkt je v 
perfektním stavu a nakládá se s ním adekvátním způsobem tak, jak je 
uvedeno s v tomto návodu na použití.
Záruka nezahrnuje:
Pokud byl produkt používán nad svoji kapacitu anebo užitnost, byl 
špatně používán, utrpěl náraz, byl vystaven vlhkosti, ponořen do 
tekutiny nebo jiné korozivní substance, a jakoukoli vinu připsatelnou 
spotřebiteli.
Pokud byl produkt rozmontován, modifikován anebo opravován servi-
sem neautorizovaným oficiálním servisem Cecotec.
Pokud byl problém zaviněn normálním používáním a opotřebením 
součástek.
Záruční servis kryje veškeré defekty zaviněné během výroby po dobu 2 
let na základě platné legislativy, s výjimkou spotřebních dílů. V případě 
špatného zacházení ze strany spotřebitele není záruční servis odpo-
vědný za opravu.
Pokud byste někdy zjistili s přístrojem problém nebo máte nějaký do-
taz, spojte se okamžitě s oficiálním Technickým asistenčním servisem 
Cecotec na telefonním čísle +34 96 321 07 28
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