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Használati útmutató 

 

 

Modell: TQ-Z12 

 

Leírás 

A Multifunkcionális Hűtőszekrény tisztító készülék beépített mikro-vezérlőegységgel van felszerelve, 

amely elektromos energiát juttat az ózon- és aniongenerátorhoz, a termelődött ózon és anionok 

pedig megsemmisítik a hűtőben lévő baktériumokat. A termék kisméretű, hordozható és könnyen 

kezelhető. A készülék ráadásul nemcsak a hűtőt tartja higiénikusan, de az olyan szűkös helyeken is 

képes elpusztítani a baktériumokat, mint a cipős szekrény vagy a ruhásszekrény és fiókok. 

 

Útmutató 

1. Indítás 

A készülék kikapcsolt állapotában tartsa lenyomva 2 másodpercig az on-off gombot. A termék ekkor 

alacsony fokozatban bekapcsol. 

2. Üzemmód váltása 

Indítási állapotban nyomja meg röviden az on-off gombot – ezután üzemmódot válthat. A 3 

üzemmód egymás után következik. 

3. Üzemmód 

Alacsony fokozat: Ha a termék be van kapcsolva, az alacsony fokozat jelzője világít, a másik két lámpa 

pedig kialszik. Ez az üzemmód a hűtőben való mindennapos használatra alkalmas. 

Közepes fokozat: Ha a termék be van kapcsolva, a közepes fokozat jelzője világít, a másik két lámpa 

pedig kialszik. Ez az üzemmód a hűtőben való első használatkor és súlyos szennyeződés esetén 

használandó. 



Magas fokozat: Ha a termék be van kapcsolva, a magas fokozat jelzője világít, a másik két lámpa 

pedig kialszik. Ez a fokozat olyan szűkös helyeken alkalmazandó, mint a cipősszekrény vagy a 

ruhásszekrény. 

Megjegyzés: Ha a termék hosszú időn át marad ugyanabban a fokozatban, az élettartam 

meghosszabbítása érdekében készenléti üzemmódba kapcsol. Ebben az üzemmódban legtöbb 

esetben mindhárom lámpa kialszik, de a kiválasztott fokozat jelzőlámpája 3,5 másodpercenként 

felvillan. 

4. Kikapcsolás 

A készülék indítási állapotában tartsa lenyomva 2 másodpercig az on-off gombot. A termék ekkor 

kikapcsol. 

5. Alacsony energiaszint jelzése 

Ha az akkumulátor energiaszintje alacsony, mindhárom lámpa egyszerre villog. 

6. Töltés 

Győződjön meg arról, hogy a termék kikapcsolt állapotban van. Nyissa fel a töltőfedelet, és 

csatlakoztassa a töltőcsatlakozóhoz az eredeti töltőt. A töltési idő 5–6 óra. Töltés közben a három 

jelzőlámpa egymás után villan fel. Ha az akkumulátor töltöttsége elér egy bizonyos szintet, a 

jelzőlámpák lentről felfelé folyamatosan világítani kezdenek. Ha a magas fokozat jelzőlámpája is 

folyamatosan világít, az akkumulátor teljesen feltöltött. Töltés közben az indítás és az üzemmód 

váltása funkció nem működik. 

 

Termékleírás 

Töltési feszültség: 5V  

Nyugvóáram: <10 µA 

Dinamikus áram: <90 mA  

Méretek: hossz 48 x szélesség 48 x magasság 102 mm ±1mm 

 

Megjegyzések 

1. A termék rendeltetésszerű használatához figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. 

2. A használati útmutatót ne dobja el. 

3. A termék töltéséhez a mellékelt töltőt használja. Ne használjon más töltőket. 

4. Töltés előtt győződjön meg arról, hogy a termék kikapcsolt állapotban van. 

5. A terméket tartsa távol magas hőmérséklettől, közvetlen napsugárzástól és fűtőtestektől. 

6. A terméket körültekintően kezelje, ne ejtse el. 

7. A terméket alapvetően 0–45 °C közötti hőmérsékletre tervezték. 



Termék tartozékai 

Tartozék  Mennyiség Megjegyzések 

Multifunkciós hűtőtisztító 
készülék 

1   

Töltő 1  

Használati útmutató 1  

Garanciajegy 1  

Minőségi tanúsítvány 1  
 

Hibaelhárítás 

Hiba A hiba oka Megoldás 

Töltés közben a jelzőlámpák 
nem világítanak 

Az elektromos aljzat nem 
csatlakozik megfelelően  
A töltőcsatlakozó nem 

csatlakozik megfelelően 

Használjon megfelelő 
elektromos aljzatot 

Csatlakoztassa megfelelően a 
csatlakozót  

A töltéshez a termékhez 
mellékelt töltőt használja 

A termék nem kapcsol be, 
vagy nem működik 

Alacsony energiaszint Töltse fel a terméket 

Alacsony ózontermelés Az alsó légbeszívó 
eltömődött 

Ellenőrizze, hogy van-e ott 
idegen anyag 

 

Megjegyzés: Ha használat közben a fenti táblázatban fel nem sorolt hibával találkozik, amelyet nem 

tud elhárítani, lépjen kapcsolatba a TIENS értékesítés utáni karbantartásért felelős osztállyal. Ha 

javítást kér, be kell mutatnia a garanciajegyét. Ne szerelje szét a terméket.  

Forgalomba hozza: Tiens Hungary Kft. 1082 Budapest, Futó u. 31-33. 


