
TIENS DiCHO Čistič ovocia a zeleniny je čistiaci prístroj, ktorý integruje princípy 

mikrobiológie, elektroniky a mechaniky; disponuje inteligentným jedno-čipovým 

systémom riadenia na úspešné použitie ozónu (O3) v bežnom živote. Využíva silné 

oxidačné vlastnosti O3 na dosiahnutie dezinfekcie, rozkladu zvyškov pesticídov              

a uchovanie sviežosti, pre zlepšenie kvality života a zlepšenie ľudského zdravia.   

INFORMÁCIE O PRODUKTE 



POPIS PRODUKTU 

1.  Ikona bubliniek (bublinky stúpajúce  

 počas chodu prístroja); 

2.  Ikona času (režim odpočítavania); 

3.  Ikona hodín;  

4.  Ikona zeleniny;  

5.  Ikona ovocia;  

6.  Ikona riadu;  

7.  Ikona mäsa;  

8.  Kontrolka napájania;  

9.  Tlačidlo PUSH otvoriť/zatvoriť;  

10.  Tlačidlo očisty a dezinfekcie  

 zeleniny; 

11.  Tlačidlo očisty a dezinfekcie 

 ovocia; 

12. Tlačidlo očisty a dezinfekcie riadu;  

13.  Tlačidlo očisty a dezinfekcie mäsa; 

14.  Tlačidlo nastavenia času +; 

15.  Tlačidlo výberu časovača; 

16.  Tlačidlo nastavenia času -; 



 
 
 

POPIS PRODUKTU 

17.  Tlačidlo zapnúť/vypnúť;  

18.  Kábel napájania; 

19.  Vývod hadičky  

 (automatický zámok); 

20.  Hadička 

21.  Hlavica (filtračný kameň); 



 
 
 

MANUÁL – NÁVOD NA OBSLUHU 

1. Stlačením tlačidla PUSH otvorte dvierka krytu. 

2. Vyberte z úložného priestoru hadičku.  

3. Vyberte správnu hlavicu podľa potreby a pripojte ju k vývodu hadičky; 
(Poznámka: širší filtračný kameň je možné použiť vo väčšej nádobe na čistenie ovocia a zeleniny atď.; menší 

filtračný kameň je možné použiť v menšej nádobe na čistenie a dezinfekciu)  

 

4. Potom umiestnite hadičku na miesto automatickej zámky pre hadičku a zatvorte 

    dvierka krytu. 

5. Zvolený filtračný kameň umiestnite do nádoby a ponorte ho do vody. 

6. Pripojte zástrčku do 220V AC zásuvky a stlačte  tlačidlo napájania; čistič sa dostane  

    do prípravného režimu. 

7. Vyberte príslušné tlačidlo na zahájenie čistenia a dezinfekcie podľa čisteného 

     objektu.  

Vyhnite sa preniknutiu vody do elektrickej zásuvky, LED 

diódy a iných častí, kde môže spôsobiť skrat.  

Prístroj používajte v dobre vetranej miestnosti.   

Varovanie: 



Funkcie tlačidiel 

Čistenie a dezinfekcia zeleniny, ovocia, riadu, mäsa; 

Pre prechod do pohotovostného režimu stlačte tlačidlo On/Off 

LCD displej / 
Časový displej: 00 

Zobrazuje ikony bubliniek, zeleniny, 

ovocia, riadu, mäsa 

Funkčný režim(zároveň): jedno pípnutie.  

1. 

MANUÁL – NÁVOD NA OBSLUHU 



 
 
 

OBLASTI POUŽITIA 

Zelenina      Ovocie      Riad        Mäso 



Zvoľte Čistenie a dezinfekciu zeleniny 

1 sekundu podržte tlačidlo Čistenie a dezinfekcia zeleniny, 

Spustí sa program; 

 

LCD displej 

7 minút predvoleného času a displej v režime odpočítavania; 

Blikajúca ikona zeleniny (dvakrát/sek.) a bliká, kým nie je 

zvolená iná funkcia; 

Svieti ikona bubliniek; 

 

Ukončenie programu 

1 sekundu podržte toto tlačidlo, program sa ukončí.  

MANUÁL – NÁVOD NA OBSLUHU 



Zvoľte Čistenie a dezinfekciu ovocia 

1 sekundu podržte tlačidlo Čistenie a dezinfekcia ovocia, 

Spustí sa program; 

 

 

LCD displej 

5 minút predvoleného času a displej v režime odpočítavania; 

Blikajúca ikona ovocia (dvakrát/sek.) a bliká, kým nie je 

zvolená iná funkcia; 

Svieti ikona bubliniek; 

 

Ukončenie programu 

1 sekundu podržte toto tlačidlo, program sa ukončí.  

MANUÁL – NÁVOD NA OBSLUHU 



Zvoľte Čistenie a dezinfekciu riadu 

1 sekundu podržte tlačidlo Čistenie a dezinfekcia riadu, 

Spustí sa program; 

 

LCD displej 

13 minút predvoleného času a displej v režime odpočítavania; 

Blikajúca ikona riadu (dvakrát/sek.) a bliká, kým nie je 

zvolená iná funkcia; 

Svieti ikona bubliniek; 

 

Ukončenie programu 

1 sekundu podržte toto tlačidlo, program sa ukončí.  

MANUÁL – NÁVOD NA OBSLUHU 



Zvoľte Čistenie a dezinfekciu mäsa 

1 sekundu podržte tlačidlo Čistenie a dezinfekcia mäsa, 

Spustí sa program; 

 

LCD displej 

10 minút predvoleného času a displej v režime odpočítavania; 

Blikajúca ikona mäsa (dvakrát/sek.) a bliká, kým nie je 

zvolená iná funkcia; 

Svieti ikona bubliniek; 

 

Ukončenie programu 

1 sekundu podržte toto tlačidlo, program sa ukončí.  

MANUÁL – NÁVOD NA OBSLUHU 



Funkcie tlačidiel 

Tlačidlo výberu časovača  

1 sekundu podržte tlačidlo výberu časovača  

LCD Displej / 
Čas: 01, bliká ikona času (dvakrát/sek.) 

Zobrazuje ikony hodín, bubliniek, zeleniny, ovocia, 

riadu, mäsa 

Funkčný režim (zároveň): jedno pípnutie.  

  

2. 

MANUÁL – NÁVOD NA OBSLUHU 



Voľba predĺženého času  

Stlačte tlačidlo nastavenia času + 

Ozve sa jedno pípnutie, držanie tlačidla bez prerušenia 

zabezpečí rýchle zvyšovanie, držanie tlačidla krátko 

zabezpečí zvýšenie po minúte jednotlivo. 

Max časový limit: 60; 

Minimálny časový limit: 01; 

Je možné upraviť  nastavený časový údaj; 

 

LCD displej 

Zobrazuje čas podľa nastavenia. 

MANUÁL – NÁVOD NA OBSLUHU 



Voľba skráteného času 

Stlačte tlačidlo nastavenia času - 

Ozve sa jedno pípnutie, držanie tlačidla bez prerušenia 

zabezpečí rýchle znižovanie, držanie tlačidla krátko 

zabezpečí zníženie po minúte jednotlivo. 

Max časový limit: 60; 

Minimálny časový limit: 01; 

Je možné upraviť  nastavený časový údaj;  

 

LCD displej 

Zobrazuje čas podľa nastavenia. 

MANUÁL – NÁVOD NA OBSLUHU 



Funkcia tlačidla výberu Štart/Stop 

Podržte znovu 1 sekundu tlačidlo výberu; 

Funkcia tlačidla výberu je zahájená.  

 

LCD displej 

Čas zobrazuje aktuálne nastavenie času a keď prestane 

blikať, zobrazuje režim odpočítavania; 

Svieti ikona bubliniek. 

 

Ukončenie programu 

1 sekundu podržte toto tlačidlo, funkcia sa ukončí. 

MANUÁL – NÁVOD NA OBSLUHU 



Vypnutie 

Stlačte tlačidlo ON/OFF 

Prístroj sa vypne 

Ukončia sa všetky funkcie 

 

Poznámka: 

Po čistení a dezinfekcii zaznie 30-sekundové súvislé 

pípnutie a potom prístroj prejde do pohotovostného 

režimu. Po 2 minútach nečinnosti sa spustí úsporný režim 

(vypne sa LCD a podsvietenie); stlačenie ktoréhokoľvek 

tlačidla počas úsporného režimu prístroj prepne do 

pohotovostného režimu.   

MANUÁL – NÁVOD NA OBSLUHU 



 
 
 

UPOZORNENIE 

1. Postupujte presne podľa manuálu.   

2. Čistič nepoužívajte pri vysokej teplote, vo vlhkom a zle vetranom prostredí. 

3. Chráňte čistič pred silným slnečným svetlom a koróziou. 

4. TIENS DiCHO Čistič ovocia a zeleniny je určený len na použitie v domácnosti,               

nie je vhodný na komerčné používanie.  

5. Zabráňte tomu, aby do prístroja prenikli cudzorodé objekty.   

6. V prípade akýchkoľvek problémov ukončite používanie čističa a kontaktujte   

 personál servisu. 

7. Tento prístroj nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) s obmedzeným 

fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo nedostatkom 

skúseností alebo vedomostí, bez dozoru alebo inštrukcií o používaní prístroja 

osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.  

8. Je potrebné zabezpečiť, aby sa deti nehrali s prístrojom. 

Vývod hadičky môže pri dlhodobom používaní 

oxidovať, čo sa zvyčajne stáva po 2000 hodinách. 
POZNÁMKA: 



RIEŠENIE PROBLÉMOV 

Problém 

 

Prístroj  sa 

nezapína 

 

 

Filtračný 

kameň 

nefiltruje 

Možné príčiny 

 

Zlý kontakt so 

zásuvkou 

 

 

Únik vzduchu      

v hadičke 

Zablokovaný 

filtračný kameň 

Riešenie 

 

Vymeniť 

zásuvku  

 

 

Spriechodniť 

alebo vymeniť 

hadičku 

Vymeniť 

filtračný kameň 



 
 
 

ÚDRŽBA 

1. Po každom použití prístroj očistite suchou jemnou textíliou alebo vatovým 

tampónom, alebo utrite jemným dezinfekčným prostriedkom, ale nenamáčajte, aby 

nedošlo k poškodeniu vnútorných elektrických obvodov v prípade preniknutia 

tekutiny do tela prístroja.    

  VAROVANIE: Pred ďalším použitím sa uistite, že čistiaci prostriedok vyschol . 

  

2. Prístroj skladujte na suchom mieste pri izbovej teplote, vyhnite sa vlhkým miestam,  

  kontaminácii vlhkosťou a chemickými látkami.  

3. Ak sa vyskytne problém, požiadajte o pomoc odborný personál a nerozoberajte  

 prístroj, pretože môžete spôsobiť ďalšie poškodenie vnútorných súčastí.  

4. Chráňte prístroj pred nárazmi, pádom, alebo inými intenzívnymi otrasmi.  

5. Vyhnite sa ponoreniu do vody a vlhkosti, ktorá môže spôsobiť skrat elektrických 

 obvodov.  

Vývod hadičky môže pri dlhodobom používaní 

oxidovať, čo sa zvyčajne stáva po 2000 hodinách. 
POZNÁMKA: 



TECHNICKÉ PARAMETRE PRODUKTU 

Názov:  Čistič ovocia a zeleniny 

Typ :   TQ—Z08 

Spotreba:  15W 

Hmotnosť: cca 1.2 kg  

Rozmery:  247.3 x 231.1 x 69.4 (mm) 



TECHNICKÉ PARAMETRE PRODUKTU 

1. Prístroj , hadička, dve hlavice 

2. Návod na obsluhu 

3. Záručný list 

4. Certifikát kvality  



CERTIFIKÁTY 



CERTIFIKÁTY 



CERTIFIKÁTY 



 

 

 

 

 

 

Face without make-up leads  

to free life 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyššia kvalita života 

 

 
 

 

 

 

 

 


