
DiCHO Ozonator TIENS II Generacji powstał w wyniku połączenia wiedzy

z dziedzin mikrobiologii, elektroniki oraz inżynierii przemysłowej. Urządzenie

zaopatrzone w chip sterujący, z powodzeniem wykorzystuje wyjątkowe właściwości

ozonu (O3) dla potrzeb życia codziennego. Przez utlenianie O3 sterylizuję, odkaża,

unieszkodliwia pestycydy oraz przedłuża świeżość jedzenia. DiCHO Ozonator TIENS

jest więc niezwykle ważnym narzędziem, służącym poprawie jakości naszego życia.

INFORMACJE O PRODUKCIE



BUDOWA URZĄDZENIA 

1. Ikona bąbelków (bąbelki unoszą się 

w trakcie pracy urządzenia);

2. Wyświetlacz czasu (tryb odliczania);

3. Przycisk czasu; 

4. Ikona warzywa; 

5. Ikona owoce; 

6. Ikona naczynia; 

7. Ikona mięso; 

8. Lampka zasilania; 

9. Przycisk zamknij / otwórz (PUSH); 

10. Przycisk oczyszczania i dezynfekcji 

warzyw;

11. Przycisk oczyszczania i dezynfekcji 

owoców;

12. Przycisk oczyszczania i dezynfekcji 

naczyń; 

13. Przycisk oczyszczania i dezynfekcji 

mięsa;

14. Przycisk ustawiania czasu (+);

15. Przycisk ustawień użytkowania;

16. Przycisk ustawiania czasu (-);



BUDOWA URZĄDZENIA

17. Przycisk zasilania; 

18. Przewód zasilający;

19. Otwór uwalniający ozon

(Automatyczna blokada);

20. Gumowy przewód

21. Napowietrzacz



INSTRUKCJA OBSŁUGI 

1. Naciśnij przycisk PUSH, aby otworzyć schowek urządzenie.

2. Wyjmij gumowy przewód ze schowka;

3. Wybierz odpowiednią końcówkę napowietrzacza, zgodnie z potrzebami i podłącz go

do wylotu gumowego przewodu.
(Uwaga: Duży napowietrzacz jest odpowiedni do dużych pojemników, by oczyścić owoce, warzywa itp.; mały

napowietrzacz jest odpowiedni do mniejszych pojemników.)

4. Przymocuj gumowy przewód do otworu uwalniającego ozon i zamknij schowek.

5. Umieść wybrany napowietrzacz w pojemniku z wodą.

6. Podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego o mocy 230 V i naciśnij przycisk

zasilania.

7. Naciśnij przycisk odpowiadający artykułom, które chcesz oczyścić lub

zdezynfekować.

Należy uważać, by woda nie dostała się do gniazdka 

elektrycznego, wyświetlacza czy innych części 

urządzenia, gdyż może to spowodować spięcie. 

Należy używać urządzenia w dobrze wentylowanym 

pomieszczeniu. 

Uwaga:



INSTRUKCJA OBSŁUGI 

Funkcje przycisków

Oczyszczanie i dezynfekcja warzyw, owoców, naczyń oraz mięsa;

Naciśnij przycisk zasilania, by uruchomić tryb oczekiwania.

Wyświetlacz
Wyświetlany czas: 00

Podświetlą się ikony: bąbelków, warzyw, 

owoców, naczyń oraz mięsa.

Naciśnięcie przycisku wywoła pojedynczy sygnał dźwiękowy.

1.



ZASTOSOWANIE URZĄDZENIA

Warzywa Owoce Naczynia Mięso



INSTRUKCJA OBSŁUGI 

Wybierz funkcję oczyszczania i dezynfekcji warzyw

Naciśnij przycisk oczyszczanie i dezynfekcja warzyw. 

Przytrzymaj przycisk przez 1 sekundę.

Program rozpocznie pracę.

Wyświetlacz

Wyświetlacz zacznie odliczać zaprogramowany czas – 7 minut.

Ikona warzyw zacznie migać (dwa razy na sekundę)

i będzie migać, jeśli żadna inna opcja nie zostanie wybrana.

Ikona bąbelków zacznie się świecić.

Zatrzymanie pracy urządzenia

Naciśnij ten sam przycisk przez 1 sekundę, by zatrzymać pracę 

urządzenia.



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wybierz funkcję oczyszczania i dezynfekcji owoców

Naciśnij przycisk oczyszczanie i dezynfekcja owoców. 

Przytrzymaj przycisk przez 1 sekundę.

Program rozpocznie pracę.

Wyświetlacz 

Wyświetlacz zacznie odliczać zaprogramowany czas – 5 minut.

Ikona owoców zacznie migać (dwa razy na sekundę)

i będzie migać, jeśli żadna inna opcja nie zostanie wybrana.

Ikona bąbelków zacznie się świecić.

Zatrzymanie pracy urządzenia

Naciśnij ten sam przycisk przez 1 sekundę, by zatrzymać pracę 

urządzenia.



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wybierz funkcję oczyszczania i dezynfekcji naczyń

Naciśnij przycisk oczyszczanie i dezynfekcja naczyń.

Przytrzymaj przycisk przez 1 sekundę.

Program rozpocznie pracę.

Wyświetlacz

Wyświetlacz zacznie odliczać zaprogramowany czas – 13 minut.

Ikona naczyń zacznie migać (dwa razy na sekundę)

i będzie migać, jeśli żadna inna opcja nie zostanie wybrana.

Ikona bąbelków zacznie się świecić.

Zatrzymanie pracy urządzenia

Naciśnij ten sam przycisk przez 1 sekundę, by zatrzymać pracę 

urządzenia.



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wybierz funkcję oczyszczania i dezynfekcji mięsa

Naciśnij przycisk oczyszczanie i dezynfekcja mięsa. 

Przytrzymaj przycisk przez 1 sekundę.

Program rozpocznie pracę.

Wyświetlacz

Wyświetlacz zacznie odliczać zaprogramowany czas – 10 minut.

Ikona mięsa zacznie migać (dwa razy na sekundę)

i będzie migać, jeśli żadna inna opcja nie zostanie wybrana.

Ikona bąbelków zacznie się świecić.

Zatrzymanie pracy urządzenia

Naciśnij ten sam przycisk przez 1 sekundę, by zatrzymać pracę 

urządzenia.



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Funkcje przycisków

Przycisk ustawień użytkownika 
2.

Naciśnij przycisk zasilania, by uruchomić tryb oczekiwania.

Przyciśnięcie przycisku wywoła pojedynczy sygnał dźwiękowy.

Wyświetlacz
Wyświetlany czas: 00

Podświetlą się funkcje bąbelków, 

warzyw, owoców, naczyń oraz mięsa.



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wybór wydłużenia czasu

Naciśnij przycisk ustawienia czasu (+).

Urządzenia wyda pojedynczy sygnał dźwiękowy. Dłuższe 

przytrzymanie przycisku spowoduje szybkie zwiększenie 

czasu. Krótsze przytrzymanie przycisku  spowoduje wolne 

zwiększenie czasu.

Maksymalny limit czasu: 60 minut

Minimalny limit czasu: 01 minuta

Zmiana czasu jest możliwa za każdym razem.

Wyświetlacz

Czas wyświetla się zgodnie z ustawieniami użytkownika.



Wybór skrócenia czasu

Naciśnij przycisk ustawienia czasu (-)

Urządzenia wyda pojedynczy sygnał dźwiękowy. Dłuższe 

przytrzymanie przycisku spowoduje szybkie zwiększenie 

czasu. Krótsze przytrzymanie przycisku  spowoduje wolne 

zwiększenie czasu.

Maksymalny limit czasu: 60 minut

Minimalny limit czasu: 01 minuta

Zmiana czasu jest możliwa za każdym razem.

Wyświetlacz

Czas wyświetla się zgodnie z ustawieniami użytkownika.

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Ustawienia użytkownika – Rozpocznij / Zakończ

Naciśnij ponownie przycisk ustawienia użytkownika przez 

1 sekundę.

Opcja ustawienia użytkowania jest teraz aktywna.

Wyświetlacz 

Wyświetlacz czasu wskazuje obecnie zaprogramowany 

czas. Gdy ikona przestanie migać, rozpocznie się 

odliczanie;

Ikona bąbelków zacznie się świecić. 

Zakończenie operacji

Przyciśnij ten sam przycisk przez 1 sekundę, aby 

zatrzymać operację.

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Przycisk zasilania

Naciśnij przycisk zasilania.

Urządzenie wyłączy się.

Wszystkie funkcje zatrzymają się.

Uwaga:

Po przeprowadzeniu czyszczenia i dezynfekcji, urządzenie 

będzie wydawało sygnał  dźwiękowy przez 30 sekund, 

a następnie przejdzie  w tryb oczekiwania. Brak operacji 

przez 2 minuty, spowoduje uruchomienie się trybu 

oszczędzania energii (wyświetlacz oraz podświetlenie 

wyłączą się). W trybie oszczędzania energii, naciśnięcie 

któregokolwiek przynisku spowoduje przejście urządzenia 

tryb oczekiwania.

INSTRUKCJA OBSŁUGI



UWAGA

1. Postępuj z godnie z instrukcją obsługi.

2. Nie używaj urządzenia w bardzo wysokich temperaturach oraz w wilgotnych, słabo

wentylowanych pomieszczeniach.

3. Chroń urządzenie przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz innych źródeł

ciepła.

4. DiCHO Ozonator TIENS zaprojektowany jest wyłącznie do użytku domowego, nie jest

odpowiedni do użytku przemysłowego.

5. Należy nie dopuścić, aby ciała obce dostały się do środka urządzenia.

6. Należy zaprzestać korzystania z urządzenia, jeśli występują jakiekolwiek problemy. W takim

przypadku prosimy o skontaktowanie się z Autoryzowanym Biurem TIENS.

7. Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci)

o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub psychicznych, czy też osoby nie mające

doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem osób

odpowiadających za ich bezpieczeństwo lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu.

8. Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem.

Może dojść do utlenienia gumowego przewodu 

z powodu długotrwałego użytkowania, które ocenia 

się na około 2000 godzin. 

UWAGA:



CZĘSTO WYSTĘPUJĄCE PROBLEMY 

Problem

Nie można 

włączyć 

urządzenia.

Napowietrzacz 

nie pompuje 

powietrza.

Możliwa przyczyna

Wtyczka nie jest do 

końca wpięta 

w gniazdko.

Gumowy przewód 

jest zagięty lub 

dziurawy.

Otwór uwalniający 

ozon jest zatkany.

Rozwiązanie

Zmień gniazdko 

elektryczne na 

lepsze.

Odblokuj gumowy 

przewód lub 

wymień go.

Przeczyść otwór 

uwalniający ozon, 

lub wymień 

urządzenie. 



KONSERWACJA

1. Urządzenie należy czyścić po każdym użyciu, suchą, delikatną ściereczką lub

wacikiem. Można stosować łagodne, neutralne detergenty, w małych ilościach.

Gdyby doszło do rozlania niewielkiej ilości płynu, nie powinno to spowodować

uszkodzenia elektroniki znajdującej się w środku urządzenia.

UWAGA: Prosimy upewnić się, że zastosowany detergent wyparował zanim urządzenie zostanie użyte

ponownie.

2. Należy unikać wilgotnych miejsc, jak również należy nie narażać urządzenia na

zanieczyszczenie wilgocią czy środkami chemicznymi.

3. W razie jakichkolwiek problemów z urządzeniem prosimy nie otwierać obudowy

samodzielnie, aby nie dokonać dalszych uszkodzeń, ale zgłosić się o pomoc do

profesjonalnego serwisu.

4. Nie należy rzucać urządzeniem ani dopuścić do jego upadku.

5. Należy chronić urządzenie przed zanurzeniem w wodzie czy wilgocią, co może

spowodować krótkie spięcie.

Może dojść do utlenienia gumowego przewodu 

z powodu długotrwałego użytkowania, które ocenia 

się na około 2000 godzin.

UWAGA:



SPECYFIKACJA PRODUKTU

Nazwa: DiCHO Ozonator TIENS

Rodzaj:  TQ—Z08

Moc: 15W

Waga netto: około 1,2 KG  

Wymiary: 247,3 x 231,1 x 69,4 (mm)



SPECYFIKACJA PRODUKTU 

1. Gumowy przewód i dwa napowietrzacze.

2. Informacje o produkcie.

3. Karta gwarancyjna.

4. Certyfikat jakości. 



CERTYFIKATY



CERTYFIKATY



Face without make-up leads 

to free lifeLepsza jakość życia


