
Ozon Deodorizátor O3 
Návod 

 
Před použitím si prosím přečtěte tento návod. 

 
       Hlavní parametry  

 
Název produktu: Deodorizátor  
Napětí: DC3,7V  
Výkon: 0,5 W  
Koncentrace ozónu: 5mg / h  
Kapacita baterie: 2100mAh  
Velikost: 80 * 120mm  
Hmotnost: 200g  

 
Pozor 

 
• Pokud dojde k poruše či nefunkčnosti stroje, obraťte se na prodejce.   

• Nedávejte stroj do mrazáku.   

• Použijte prosím 5V adaptér pro nabíjení.   
 

 
Oblast použití: 

 
lednice; skříň; botník; šatník, kuchyně; toaleta; menší místnosti, ložnice, kancelář, domek pro domácí mazlíčky; 
 

Funkce a vlastnosti 
 

• Deodorizátor ozonu O3 generuje ozónový vzduch, který má schopnost dezinfekcí a odstraňování bakterií, virů, plísní, formaldehydu, benzenu, 
zápachu z cigaret a zvířat atd. (míra dezinfekce až 98 % u colibacilla a kyseliny pyokyanové na potravinách a ovoci). 

 

• Odstranění zápachu v chladničce ozonem; vyhýbání se smíšené vůni v lednici;  štěpení pesticidů na ovoci a zelenině;  odstranění jeho virulence a 
jedovatosti;  prodloužení životnosti ovoce a zeleniny. 

 

• Zabíjení bakterií; sterilizace, odstranění zápachu v botníku, kuchyni, v toaletě, domečku pro domácí mazlíčky;  
 

Použití 
 

• Automatická cyklická práce. Rozbalte Deodorizátor a zapněte ho. Trvaní prvního cyklu - 30 minut, poté vždy 2 minuty během půl hodiny. 
 

• Kontrolka svítí zeleně, když stroj pracuje; kontrolka bliká zeleně, když je stroj v klidu; Kontrolka bliká červeně, když je Deodorizátor vybitý; 
Kontrolka svítí červeně při nabíjení; Kontrolka svítí zeleně při nabíjení, když je nabitý; 

 

• Doba práce přístroje na jedno nabití závisi na velikosti chladničky nebo skladovacího prostoru a jejich prostředí. Například při dezinfekci 
bakterií/odstraňování zápachu v ledničce, nebo pokud je obsah formaldehydu na povrchu vysoký, doba práce přístroje bude krátká. 

 
 
 

napájení USB nabíječky 
 

 

Výstup ozónu  

 

Kontrolka  

 
zapnutí / 

vypnutí 
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