Návod k použití

1: Pro zapnutí stiskněte tlačítko „switch“.

2: Stiskněte tlačítko "UV“. Rozsvítí se a spustí se ultrafialová sterilizační lampa. Stiskněte znovu tlačítko "UV", světlo zhasne a lampa přestane pracovat. Třetí stisknutí tlačítka "UV", způsobí, že se stroj automaticky vypne po 2 hodinách provozu, v tuto chvíli se na obrazovce se zobrazí „2H“.

 Po stisknutí tohoto tlačítka počtvrté se stroj automaticky vypne po 4 hodinách provozu a na obrazovce se zobrazí "4H". 

Pokud jej stisknete znovu, čas časovače se pokaždé zvýší o dvě hodiny, až na 8 hodin, pokud jej poté stisknete ještě jednou, stroj se vypne. 

Pro okamžité vypnutí stiskněte a podržte tlačítko po dobu 2 sekund.

3: Když je stroj zapnutý, stiskněte tlačítko „O3“ pro přepínání mezi programy P1, P2, P3 a P4 . Odpovídající režim se zobrazí ve spodní části obrazovky a tlačítko „O3“ se rozsvítí (dlouhým stisknutím na dvě sekundy lze ozón vypnout ). 

Ventilátor se zapne, když funguje ozón, zároveň s tím svíti i obrazovka a spodní indikátor. Když je ozón vypnutý nebo v pohotovostního režimu, ventilátor se vypne. Obrazovka a spodní indikátory zhasnou.

4: Pokud je zároveň zapnutý ozón a ultrafialového záření (UVC) na obrazovce se zobrazí aktuální ozónový režim. Když stroj zapne pouze ultrafialové popř. ozón, zobrazí se aktuální ultrafialový nebo ozónový režim. Když stroj zapne ozón a poté zapne ultrafialové záření, bude displej nastaven podle aktuálního režimu.

5: Při nabíjení svítí indikátor červeně. Po plném nabití se rozsvítí zeleně. Pokud není stroj nabíjen svítí kontrolka bíle a je možno ji dle potřeby přemisťovat. Pokud je baterie slabá, červené světlo bliká 5 sekund a poté se vypne.

6: Režim P1: Ozón （O3） funguje 5 minut, pak se zastaví na 2 H než cyklus začne znovu. Tento režim se hodí pro malé obývací prostory, malé šatní skříně, malé botníky, auto nebo toaletu, jejíž plocha je menší než 5-10 metrů čtverečních.

Režim P2: Ozón （O3） funguje 10 minut, pak se zastaví na 2 H než cyklus začne znovu. Tento režim se hodí pro obývací prostory jejíž plocha je menší než 10-20 metrů čtverečních.

Režim P3: Ozón （O3） funguje 15 minut, pak se zastaví na 2 H než cyklus začne znovu. Tento režim se hodí proobývací prostory jejíž plocha je menší než 20-30 metrů čtverečních.

Režim P4: Ozón（O3） funguje 20 minut, pak se zastaví na 2 H než cyklus začne znovu. Tento režim se hodí pro obývací prostory jejíž plocha je menší než 30-40 metrů čtverečních.

Pokyny k instalaci

Najděte prosím nejlepší místo pro instalaci přístroje a uchovávejte mimo dosah dětí.

