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Multifunktsionaalne külmikupuhastaja 

(TQ-Z12) 

 

Kasutusjuhend 

 

Mudel: TQ-Z12 

Tootetutvustus 

Osooni ja anioonide generaatorit elektrienergiaga varustava mikrojuhtseadmega multifunktsionaalne 

külmikupuhastaja suudab generaatori poolt toodetava osooni ja anioonide abil baktereid hävitada ja külmikut 

puhastada. Toode on väike ja kaasaskantav ning lihtsalt kasutatav. Seda saab lisaks külmikute hügieenilisena 

hoidmisele kasutada bakterite eemaldamiseks sellistes kinnistes ruumides nagu kingariiulid ja riidekapid. 

 

Kasutusjuhend 

• Käivitamine 

Kui seade on välja lülitatud, vajuta 2 sekundi jooksul sisse-väljalülitamisnupule. Toode käivitub ning hakkab 

madalal võimsusel tööle. 

• Režiimi vahetamine 

Kui toode on käivitatud, vajuta korraks sisse-väljalülitamisnupule ning režiim vahetub. Tootel on 3 režiimi, mis 

vahetuvad kordamööda. 

• Režiim 

Madala võimsusega režiim: kui toode töötab, siis madala võimsuse indikaatortuli põleb, samas kui kaks teist tuld 

vilguvad. See režiim sobib igapäevaseks kasutamiseks külmikus. 

Keskmise võimsusega režiim: kui toode töötab, siis keskmise võimsuse indikaatortuli põleb, samas kui kaks teist 

tuld vilguvad. See režiim sobib esmakordseks kasutamiseks ja väga saastunud külmikutele. 

Kõrgeima võimsusega režiim: kui toode töötab, siis kõrgeima võimsusega režiimi indikaatortuli põleb, samas kui 

kaks teist tuld vilguvad. See režiim sobib kasutamiseks kinnistes kohtades, näiteks kingariiulites ja garderoobides. 

Märkus: kui toode on pikka aega samal režiimil, lülitub see lõpuks tööperioodi pikendamiseks ooterežiimile. Selles 

režiimis on indikaatortuled enamjaolt välja lülitatud, ainult valitud režiimi tuli vilgub iga 3,5 sekundi tagant. 

• Väljalülitamine 

Kui toode töötab, vajuta sisse- ja väljalülitamisnuppu 2 sekundi jooksul ja toode lülitub välja. 

• Aku tühjenemise hoiatus 

Kui aku hakkab tühjaks saama, vilguvad kõik kolm tuld samaaegselt. 

• Laadimine 

Jälgi, et toode oleks välja lülitatud. Ava laadimispesa kaas ning ühenda kaasaolev laadija laadimispessa. 

Laadimisaeg on 5–6 tundi. Laadimise ajal vilguvad kolm indikaatortuld ringis. Kui aku on tasemeni laetud, põlevad 

indikaatortuled ülevalt alla. Kui kõrgeima võimsusega režiimi indikaatortuli põleb, siis on aku täis. Laadimise ajal ei 

saa toodet sisse lülitada ega režiimi vahetada. 

Andmed: 

• Laadimispinge: 5V  

• Voolutugevus ooterežiimil: <10 µA 

• Voolutugevus töörežiimil: <90 mA 
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• Mõõtmed: pikkus 48 x laius 48 x kõrgus 102 mm ±1 mm 

 

Märkused 

• Lugege enne kasutamist hoolikalt kasutusjuhendit ning tehke endale selgeks, kuidas toodet kasutada. 

Hoidke kasutusjuhend igaks juhuks alles. 

• Kasutage laadimiseks ainult kaasasolevat laadijat. Ärge kasutage ühtki muud sobimatut laadijat. 

• Jälgige, et toode oleks enne laadimisega alustamist välja lülitatud. 

• Hoidke toodet kuumuse, otsese tugeva valguse ning ülekuumenemise eest. 

• Hoidke hoolikalt ning vältige mahapillamist. 

• Toode töötab tõrgeteta temperatuuridel 0°C~45°C. 

 

Tootekomplekti osad 

Nimetus Kogus Märkused 

Multifunktsionaalne külmikupuhastaja 1   

Laadija 1  

Kasutusjuhend 1  

Garantiikaart 1  

Kvaliteedisertifikaat 1  

 

Tõrked 

Tõrge Võimalik põhjus Kuidas toimida 

Indikaatortuled ei sütti laadimise ajal Halb kontakt pistikupesaga 

Laadimisjuhe ei ole õigesti ühendatud 

Kasuta teist pistikupesa 

Ühenda laadimisjuhe õigesti 

Laadi laadijaga 

Seade ei käivitu/ei tööta Aku on tühi Kontrolli, kas aku on laetud 

Osooni tootmine on madal Õhu sisselaskeava on blokeeritud Eemalda mustus 

Märkus: Kui kliendid ei saa kasutamise ajal mõnd ülal mittenimetatud probleemi ise lahendatud, võib pöörduda 

tootehooldusosakonna poole. Sel juhul tuleb esitada garantiikaart. Mitte toodet ise lahti monteerida. 


