
05618 TotalPure 3000 Ozone 
 

Návod k použití 
 
Bezpečnostní pokyny 
 
Před použitím přístroje si pozorně přečtěte následující bezpečnostní 
pokyny. Uchovejte 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 zásuvka je uzemněná. 
Tento produkt je vhodný výlučně pro domácí využití. Není vhodný pro 
komerční nebo průmyslové účely. Nepoužívejte venku.  
Během procesu dezinfekce ozonem a 30-40 minut po vypnutí přístroje 
by se lidé ani zvířata neměli zdržovat v dané místnosti, kde je přístroj. 
Pokud by se tak stalo, dojde k tělesné újmě. 
Zabraňte kontaktu vývodu vzduchu a očima a dýchacími cestami. 
Nezapínejte přístroj v místech, kde je teplota vyšší než 42 ºC. 
Neházejte, nenechejte spadnout ani na přístroj nepůsobte silou. 
Neblokujte vývod vzduchu, abyste zajistili dobré fungování a zabránili 
možným rizikům. 
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 rozpadne na kyslík, takže nezanechá žádné 
zbytky. 
Ujistěte se, že máte naprosto suché ruce, než se dotknete zásuvky 
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 vlhkostí a zabraňte 
přímému namočení, abyste zabránili poškození. 



Přístroj obsahuje modul s vysoce stlačeným ozonem, proto může být 
demontován a opraven pouze kvalifikovaným personálem. V případě 
problému kontaktujte Asistenční technický servis Cecotec.  
Čištění a údržbu by neměly dělat děti. 
Uchovávejte přístroj a jeho návod na použití na suchém a bezpečném 
místě, pokud ho nebudete nějakou dobu používat.  
 
 

Části a složení 

 

1. Napájecí kabel  
2. Volič zapnutí/vypnutí/časovače 
3. Tlačítko elektrického napájení 
4. Základní tělo 
5. Vývod ozonu 
6. Plastová hadice  
 

2.  Před použitím 
 
Vyjměte přístroj z krabice. 
Odstraňte všechny obaly a uchovejte původní 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. 
Umístěte spotřebič na stabilní a bezpečný povrch nebo jej zavěste na zeď pomocí 2 otvorů vzadu. 
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3. Fungování 
 
Toto zařízení generuje ozon a záporné ionty. Ozon je širokospektrální fungicid, je velmi účinný proti 
zárodkům a zničí všechny druhy bakterií a virů. Může zlepšit kvalitu vzduchu a odstranit nepříjemné 
zápachy. 
 
Umístěte generátor ozónu na stabilní povrch nebo jej zavěste na zeď v dobře větrané místnosti. 
Pro zajištění nejlepšího efektu dezinfekce, zavřete okna a dveře. Během procesu dezinfekce nesmí bát v 
místnosti žádný člověk ani zvíře. 
Připojte zařízení do zásuvky a stiskněte tlačítko napájení. Kontrolka provozu se rozsvítí.  
Otočte voličem časovače ve směru hodinových ručiček a vyberte požadovanou provozní dobu mezi 1 a 60 
minutami. 
Otočte voličem časovače do polohy 0 a stisknutím vypínače vypněte napájení.  
 
Dezinfekce vody 
Zařízení má plastovou hadici, která umožňuje čištění vody.  
Připojte plastovou hadici ke konektoru výstupu ozonu a vložte druhý konec hadice do nádoby s vodou, 
kterou chcete vyčistit. 
Pokud chcete čistit vzduch, nemusíte připojovat plastovou hadici. 
 
Upozornění: 
Pokud zařízení přestane fungovat, otočte knoflíkem ve směru hodinových ručiček a vyberte požadovanou 



provozní dobu od 1 do 60 minut. 
 
 
 
Aplikace 
 

Používání Čas VÝHODY 
Zemědělská chemická 
detoxikace ovoce a zeleniny. 

10-20 minut Zabíjí viry, rozkládá látky v 
agrochemických zbytcích, 
hnojivech, předchází chronické 
otravě, prodlužuje dobu 
skladování potravin. 

Ochrana kůže a osobní péče 20-30 minut Ozonová voda odstraňuje 
bakterie a nečistoty v pórech 
obličeje, zvyšuje a zlepšuje 
dýchání, stimuluje 
metabolismus a pomáhá čistit 
zbytky make-upu z pokožky. 

Ruce a nohy 20-30 minut Udržuje bakterie mimo ruce a 
zabíjí epifity a zajišťuje 
dezinfekci. 

Praní, dezodorizace a bělení 
oděvů 

5-10 minut Ozonová voda účinně bělí 
oblečení, ničí bakterie a 
dezodorizuje. 

Čištění zubů 10-15 minut Ozonová voda ničí bakterie v 
ústech, bojuje proti halitóze a 
zápachu kouře. Zabraňuje 
bolesti způsobené čistěním 
zubů a pomáhá léčit nemoci 
zubů a úst. Pomáhá hojit 
abscesy. 

Kojenecké výrobky a hračky 10-15 minut Čistěte a sterilizujte lahve, 
hračky a jiné předměty 
používané pro kojence. 

 
 

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 



 
05618 TotalPure 3000 Ozone / 8 W 
 
Produkce ozonu: 600 mg/ hodinu 
Rozsah variability (odchylka produkce): 600 mg/h +/- 1 mg 
Materiály, které nepodporují koncentrace generované zařízením: přírodní kaučuk. 
Klasifikace generátoru ozonu: generátor ozonu typu C. Přímý nebo nepřímý generátor ozonu s výbojem, 
který nezahrnuje ředicí systém a / nebo automatický mechanismus řízení 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 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 servisem 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 
odpovědný za opravu. 
Pokud byste někdy zjistili s přístrojem problém nebo máte nějaký dotaz, spojte se okamžitě s oficiálním 
Technickým asistenčním servisem Cecotec na telefonním čísle +34 96 321 07 28. 


