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Használati útmutató 

Termék ismertető és alkatrészlista  

1. Készülékház 
2. Szerelőlap 
3. Víz-hidroxil generátorfej 
4. Víz-hidroxil generátor kimenet 
5. Tápkábel bemenet 
6. Felhasználói kézikönyv 
7. Csavar x 2 
8. Gumi alkatrészek x 2 

A hirdoxilgyökök és a vízelektrolózis technológiai elvei 

A hidroxil-víz elektrolízis olyan tisztítási technológia, amely a hidroxilgyökök szerves 
vegyületeken történő nem szelektív oxidációs reakciójának elvét használja. Az 
elektrolízis folyamatában a készülék csapvizet és levegőt használ egyedüli 
nyersanyagként, vegyi anyagok hozzáadása nélkül. A folyamat során a vízmolekulák 
hidroxilgyökökre bomlanak le, amelyek a világ legreaktívabb oxigénfajtái és az egyik 
legerősebb oxidálószer. Rendkívül magas oxidációs reakcióképességükkel a 
hidroxilgyökök hatékonyan lebonthatják a baktériumokat, eltávolíthatják a 
növényvédőszer- és hormonmaradványokat, szagokat, allergéneket, gyógyszerészeti 
vegyületeket és egyéb szennyező anyagokat az élelmiszerek, például zöldségek, 
gyümölcsök, nyers húsok felületéről. 

 

Jellemzők:  

1. Automatikus tisztítás 

• A készülék kezelőfelülete felhasználóbarát, könnyen kezelhető akár egy 
érintéssel is.  

2. Peszticid lebontási funkció 



• Ez a rendkívül hatékony és környezetbarát tisztítási eljárás képes 
sterilizálni, hatékonyan lebontani a baktériumokat, eltávolítani a 
növényvédőszer- és hormonmaradványokat, a szagokat, az allergéneket, 
a gyógyszerészeti vegyületeket és egyéb szennyező anyagokat az 
élelmiszerek, például zöldségek, gyümölcsök, nyers húsok stb. 
felületéről. 

3. Kompakt kialakítás és egyszerűen beépíthető a konyhai folyamatokba  

• Ez a kicsi, kompakt készülék kis helyet foglal el a konyhában, könnyen 
falra szerelhető vagy a munkalapra helyezhető.  

• Kényelmesen használható és a rugalmas, hordozható generátorfej 
lehetővé teszi, hogy különböző víztartókkal, tálakkal, edényekkel is 
könnyen használható legyen.  

Használat megkezdése előtti előkészítés 

1. Rögzítse a szerelőlapot a falra és a mellékelt csavarokkal vagy erős ragasztóval 
rögzítse.  

2. Helyezze a készülékházat az így rögzített szerelőlapba. 
3. Helyezze a tisztítani kívánt élelmiszereket (zöldség, gyümölcs, nyers hús) egy 

edénybe és adjon hozzá csapvizet amíg teljesen el nem fedi (maximális 
vízkapacitás 7 l).  

4. Csatlakoztassa a víz-hidroxil generátor végét a készülékházhoz, helyezze bele az 
edénybe. Közben ügyeljen rá, hogy teljesen belemerüljön a vízbe, végül 
csatlakoztassa a tápkábelt a készülékhez és dugja be a konnektorba is.   

Megjegyzés: a készüléket csak sík, vízszintes felületen használja.  

 

Használati útmutató 

1. Miután a víz-hidroxil generátort a vízbe helyezte, csatlakoztassa a tápkábelt a 
készülékhez, és dugja be. A készülék hosszú sípoló hangot ad ki, és minden 
jelzőfénye egyszer felvillan. Nyomja meg egyszer a bekapcsológombot, és a 
készülék rövid sípoló hangot ad ki. A jelzőfény folyamatosan világít, jelezve, 
hogy a készülék készenléti üzemmódban van. 

2. Időzítő funkció: nyomja meg egyszer az időzítő funkció gombot, és az időzítő 
jelzőfénye fehér fénnyel fog világítani, jelezve, hogy a készülék időzítő módban 
van. Alapértelmezés szerint a digitális kijelző 5 perces üzemidőt jelez. Az 
időzítő gomb ismételt megérintésével minden érintésnél 5 perccel megnövelheti 
a készülék működési idejét (a maximális működési idő 30 perc). A jelzőfény 3-
szor felvillan, és a készülék működésbe lép, és megkezdődik a tisztítási 
folyamat. Miután az időzítő 0 percre visszaszámol, a készülék 3 hosszú sípoló 
hangot ad ki és kikapcsol, jelezve a tisztítási folyamat végét. 

3. Üzemmód funkció: nyomja meg a mód funkció gombot a kívánt üzemmód 
kiválasztásához.  

• Gabona: nyomja meg egyszer a mód gombot. A jelzőfény 3-szor felvillan, és a 
készülék működésbe lép. 10 perc elteltével a készülék 3 hosszú sípoló hangot ad 
ki, jelezve a tisztítási folyamat végét.  



• Hús: nyomja meg kétszer a mód gombot. A jelzőfény 3-szor felvillan, és a 
készülék működésbe lép. 12 perc elteltével a készülék 3 hosszú sípoló hangot ad 
ki, jelezve a tisztítási folyamat végét.  

• Gyümölcsök és zöldségek: nyomja meg háromszor a mód gombot. A jelzőfény 
3-szor felvillan, és a készülék működésbe lép. 15 perc elteltével a készülék 3 
hosszú sípoló hangot ad ki, jelezve a tisztítási folyamat végét 

Biztonsági utasítások és óvintézkedések 

A termék használata előtt figyelmesen olvassa végig a biztonsági utasításokat és 
óvintézkedéseket. Kövesse az utasításokat, és csak a használati útmutatóban leírtak 
szerint használja a készüléket. A nem megfelelő használat a felhasználó sérüléséhez, a 
készülék károsodásához, illetve a garancia megszűnéséhez vezethet. 

• Csak csapvizet használjon. Ne használjon lágyított, desztillált vagy palackozott 
ásványvizet. 

• Kis mennyiségű víz lecsapódhat a víz-hidroxil generátorfejen, mely a készülék 
teljesítményét nem befolyásolja. Használat előtt hagyja megszáradni. 

• Tartsa szárazon a készülékházat és a vezérlőpanelt. Ha nedves lesz, azonnal 
törölje le. 

• Ha a készüléket kemény vízzel használja, ásványi anyagok felhalmozódhatnak. 
Ez nem befolyásolja a készülék teljesítményét. 

• Ha a készüléket klórozott vízzel használja, enyhe klórszag jelentkezhet. Ez nem 
befolyásolja a készülék teljesítményét. 

• Ne helyezzen éles fémtárgyakat a készülékbe, mert az áramütést és a felhasználó 
sérülését vagy a készülék károsodását okozhatja. 

• Ne tisztítsa a készüléket erős, maró hatású tisztítószerekkel. 

• Ne engedje, hogy gyermekek egyedül, felnőtt felügyelete nélkül használják a 
készüléket vagy játsszanak vele. Különös odafigyelés szükséges, ha gyermekek 
közelében használja. 

• Ne javítsa, módosítsa vagy szerelje szét a készüléket egyedül. Ha a készülék 
megsérült vagy nem működik megfelelően, forduljon a termék forgalmazójához 
kérve annak tanácsát, vagy küldje vissza a hivatalos szervizhez javításra. 

• Ne fogja meg a tápkábelt és a csatlakozódugót nedves kézzel. Ne használja a 
készüléket, ha a tápkábel vagy a csatlakozódugó sérült. 

• Ne húzza a tápkábelt. A készülék elektromos aljzatból való kihúzásához fogja 
meg a csatlakozódugót és óvatosan húzza ki a konnektorból. 

• A készülék tisztítása előtt minden esetben áramtalanítsa a készüléket (húzza ki 
az elektromos hálózatból). 

• Ellenőrizze a konnektor feszültségét, mielőtt bedugja a csatlakozódugót. Csak 
névleges feszültséggel használja. 

• Ne tárolja és ne használja a készüléket egyenetlen felületen, hő- vagy tűzforrás 
közelében, közvetlen napfényben vagy nedves helyen. 

 

 

 



Tisztítás és karbantartás 

Minden használat után tisztítsa meg a víz-hidroxil generátorfejet, törölje át száraz 
ruhával, és hagyja megszáradni. 

Ásványi anyagok felhalmozódása fordulhat elő, amennyiben a készüléket kemény 
vízzel használták. Tisztításához tegye a víz-hidroxil generátorfejet enyhe, 5-10%-os 
ecet vagy citromsav oldatba (50-100 g citromsavat vagy 50-100 ml ecetet oldjon fel 
1 l langyos vízben), áztassa 60 percig, majd vegye ki, öblítse le, és törölje szárazra. 
A víz keménységétől függően ismételje meg rendszeresen, például 2 havonta. 

 

Hibaelhárítás 

Hibajelenség Ellenőrizze Megoldás 
A készülék nem 
kapcsol be 

• Győződjön meg róla, 
hogy a készülék 
csatlakoztatva van és a 
konnektorban van áram 

• Ellenőrizze, hogy a 
hálózati feszültség 220-
240V között van-e, ill. 
van-e áram 

• Csatlakoztassa a 
konnektorba 

• Használja a készüléket 
később, amikor van 
áramszolgáltatás 

• Feszültségváltó 
használata szükséges, ha 
a hálózati feszültség 
110V 

A készülék nem reagál 
a gombok nyomásakor 

• Ellenőrizze, hogy a 
főkapcsoló be van-e 
bekapcsolva 

• Egyszer nyomja meg a 
bekapcsológombot és a 
készülék bekapcsol 

A készülék furcsa 
szagot bocsát ki 

• Ellenőrizze, hogy a víz-
hidroxil generátor 
megfelelően lett-e 
megtisztítva 

• Minden használat után 
öblítse le tisztavízzel a 
generátorfejet 

 

Termék paraméterei 

Modell TQ-D34 
Termék mérete 283 x 151 x 67 mm 
Termék súlya 1.0 kg 
Hálózati feszültség 220 V – 240 V 
Hálózati frekvencia  50 Hz 
Névleges teljesítmény 45 W 

 


