
 

1 
 

 

Инструкция за експлоатация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           Производител: Dino Purification, China 

 
Дилър за България:  ТСП ООД 

 
Интернет магазин: www.tspbg.com 

 
Фирмен магазин, Офис и Сервиз 

1527 София, ул. Чаталджа №13 
 

Телефон: + 359 2 9431103 
e-mail: fresh@tspbg.com 

 
Уважаеми Клиенти, 
Благодарим за избора на продукта на Dino Purfication. Вашето удовлетворение  
е важно за нашата непрекъсната мотивация ние да ви предоставим най-добрата 
услуга от началото до края.  

 
 
Ръководството винаги трябва да се държи близо до устройството за 

справка от потребителя. Страниците не трябва да се премахват, заменят или 
изтрива информация или по друг начин да се променя съдържанието им. 
Задължение на потребителя е да прочете внимателно информацията, съдържаща 
се в ръководството за употреба, необходима за правилната употреба на уреда. 
 

http://www.freshbul.com/
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ИНФОРМИРАЙТЕ И НАУЧЕТЕ ВСИЧКИ ПОТРЕБИТЕЛИ НА ОБОРУДВАНЕТО НА 
ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ, ФУНКЦИИТЕ И ПРАВИЛАТА ЗА УПОТРЕБА. 

 
ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ОБОРУДВАНЕТО  
 
Оборудването не може да се изхвърля чрез обикновени отпадъци, а 

трябва да бъде предадено в събирателни центрове, специализирани в 
изхвърлянето на електрическо и електронно оборудване, в съответствие с R.A.E.E. 
и действащите разпоредби. Неправилното изхвърляне на продукта води до 
административни наказания за собственика на оборудването. 
 

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ  
 
1. Никога не използвайте уреда за неправилна употреба или употреба, различна 

от тази, за която е проектиран. 
2. Строго е забранено използването на уреда за цели, различни от предвидените 

в следното ръководство с инструкции. 
3. Преди да използвате уреда, проверете целостта на частите му. 
4. Абсолютно забранено е отварянето или опитът за отваряне на уреда.  
5. Не потапяйте уреда във вода.  
6. Забранено е извършването на каквито и да е операции по поддръжка и 

почистване, преди да изключите уреда от захранването. 
7. Техническата поддръжка трябва да се извършва от оторизиран техник.  
8. За рутинно почистване на уреда използвайте кърпа, навлажнена със спирт или 

препарат за почистване на прозорци, не много мокра. Не използвайте твърде 
агресивни вещества за бои и пластмаси. 

9. Забранено е захранването на уреда с нестандартни стойности.  
 

Опасност от токов удар:  
Забранено е отделянето, дърпането или усукването на електрическия кабел. Не 
докосвайте и не свързвайте електрическия контакт с мокри ръце. Уверете се, че 
електрическият контакт винаги е далеч от вода или източници, които разпределят 
течност.  
 
1. Не поставяйте уреда в прашна среда и/или при непредвидени условия на 

употреба.  
2. Не използвайте уреда в среда с потенциално експлозивна атмосфера.  
3. Не блокирайте и не насилвайте вентилационната решетка на вентилатора.  
4. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че няма да си играят 

с уреда. 
 

УРЕДЪТ НЕ Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ОТ ЛИЦА (ВКЛЮЧИТЕЛНО 
ДЕЦА), ЧИИТО ФИЗИЧЕСКИ, СЕТИВНИ ИЛИ ПСИХИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ 

СА НАМАЛЕНИ, С ЛИПСА НА ОПИТ ИЛИ ЗНАНИЯ, ОСВЕН АКО ТЕ СА УСПЯЛИ ДА СЕ 
ПОЛЗВАТ ОТ СВОЯТА БЕЗОПАСНОСТ, НАДЗОР ИЛИ ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБАТА 
УРЕД. 
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СПЕШНИ СИТУАЦИИ: в случай на пожар използвайте прахови 

пожарогасителни средства. Не насочвайте струи на вода към уреда, тъй като те 
могат да причинят късо съединение. 

ЗАБРАНЕНО Е ВЛИЗАНЕТО В СТАИТЕ ПО ВРЕМЕ НА ФАЗАТА НА 
ДЕЗИНФЕКЦИЯ, КАКТО И ПРЕСТОЯВАНЕТО В ПОМЕЩЕНИЯТА И 
КАБИНАТА НА АВТОМОБИЛИТЕ ПО ВРЕМЕ НА ОЗОНИРАНЕТО.  

По време на дезинфекциращата обработка, вратите и прозорците трябва да 
бъдат добре затворени. След обработката е необходимо да се проветрят 
помещенията. 

Избягвайте вдишването на озон в близост или директно от тръби, дюзи, 
фитинги и изходни решетки на озоновите генератори. Ако забележите 
леко парене в носа, гърлото или очите, препоръчително е да проветрите 

стаята и да излезете незабавно, влезте отново едва когато вече не усещате 
класическата остра  миризма.  
ВНИМАНИЕ НЕ ВДИШВАЙТЕ ОЗОН. Вдишването на озон с висока концентрация  
(> 10 ppm) може да бъде смъртоносно и да причини смърт на хора и животни. За 
влизане в среди с наличие на газ е необходимо да имате маска с подходящи 
филтри. 
 
Характеристики 

Продукт Озонатор & Йонизатор DNA-600mg 

Препоръчителен обем до 30 куб.м. 

Изходящ Озон от 600 до 1000 mg/h 

Изходящ поток въздух/озон 4 л/мин 

Йонизация 30 000 000 йони/см³ 

Работна температура, влажност -10°С / + 37°С – макс. 55% RH 

Напрежение DC 12V 

Захранване 220-240V / 50-60 Hz, 110V / 60Hz 

Мощност 20W 

Тегло 1.72 кг 

Размери Д/Ш/В (мм) -  260 x 260 х 160  

 
Процедури 

Приложение Продължителност 

Пространство до 15 куб.м. 30 минути 

Пространство до 30 куб.м. 60 минути 

Хиперозонирана вода 1.5 минути за чаша вода   
(250мл, макс. 2 чаши на ден) 

Питейна вода 3 минути / литър 

Обработка на зеленчуци 5 минути / литър 

Пречистване на вода 10 минути / 4-5 литра 

Дезинфекциране на вода 5 минути / литър 

Стерилизиране на беберон 3 минути / литър 
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ОПИСАНИЕ НА УРЕДА 
 
 
 
 
 
 
Дигитален дисплей Изход  
                         Йонизация 
 
Включване/ 
Изключване (+)време 
                                    (-)време 
Избор програма 
 
 
Захранващ кабел Изход Озон 

 
 

 
НАСТРОЙКИ 
 
1. Включете устройството, дисплеят ще се включи и ще покаже състоянието OFF  
2. Натиснете бутона за включване, дисплеят мига, показвайки номера на 

програмата  
3. Натиснете бутона "Set", за да изберете желаната програма 
4. Изчакайте края на мигането (приблизително 3 секунди), за да стартирате 

избраната програма  
5. Възможно е да увеличите времената чрез натискане на бутоните "+" и "-" до 

максимум 60 минути  
Забележка: При стартиране, след натискане на бутона за захранване, програма 
01 (ДЕЗИНФЕКЦИЯ) се стартира автоматично, ако не натиснете бутона 
"Function" 

 

ПРОГРАМИРАНЕ  
1. ДЕЗИНИЗАЦИЯ НА ОКОЛНАТА СРЕДА: Дезинфекция на помещението с Озон, 

продължителност 20 минути 
2. ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВЪЗДУХА С ЙОНИЗАЦИЯ: Пречистване на въздуха чрез 

генериране на отрицателни йони, полени, алергени и летливи органични 
съединения, продължителност 60 минути 

3. НЕПИТЕЙНА ОЗОНИЗИРАНА ВОДА: Дезинфекция на вода с Озон, полезен за 
съдове, играчки, бутилки, бельо и др., продължителност 25 минути 

4. ПРЕМАХВАНЕ НА МИРИЗМИ: Озониране за премахване на неприятни, 
остатъчни миризми в помещенията, продължителност 20 минути 

5. ИЗМИВАНЕ НА ЗЕЛЕНЧУЦИ: Измиване на плодове и зеленчуци в озонирана 
вода, продължителност 10 минути 

ЗАБЕЛЕЖКА: ЗА ЕФЕКТИВНО ТРЕТИРАНЕ НА ВОДА С ОЗОН И ПОЛУЧАВАНЕ НА 
ВИСОКА КОНЦЕНТРАЦИЯ ИЗПОЛЗВАЙТЕ КОМПЛЕКТА СИЛИКОНОВА С ДИФУЗЕРА 
ОТ КАМЪК (СИНТЕРОВАН КОРУНД) 
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ПОДДРЪЖКА  
Цялата поддръжка трябва да се извършва в строго съответствие с това, което е 
предписано в това ръководство. Преди извършване на каквато и да е 
поддръжка/почистване, изключете уреда и го изключете от захранването.  
1. Почиствайте капаците, панелите и контролите на уреда с меки и сухи кърпи. 

Не използвайте какъвто и да е тип разтворител, като алкохол или бензин, тъй 
като повърхностите могат да се повредят. 

2. Почистете страничните смукателни отвори, ако е необходимо, с помощта на 
прахосмукачка, за да освободите решетките от всякакво натрупване на прах. 

 

ОБЩИ ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ  
 
1. Като се има предвид, че Dino Purification Co., Ltd изпраща гаранционните 

условия, изброени по-долу, на всеки възможен клиент преди покупката, се 
разбира, че те се приемат от купувача едновременно с закупуването на 
продукта. 

2. Гаранционните клаузи, посочени в това ръководство, са неразделна част от 
продажбата на продукта. 

3. Гаранцията е валидна само ако е придружена от фактура или фискален бон. 
Тази гаранция не засяга правата на потребителя, предвидени от правилата и 
законите в сила в държавата на пребиваване на клиента. 

4. При наличие на производствени дефекти Dino Purification Co., Ltd дава 
гаранция за продукта за 1 (една) година от датата на закупуване на крайния 
клиент, което се доказва с данъчно валиден документ, съдържащ модела и 
серийния номер на продукта. продукт.  

5. Гаранцията означава изключително безплатен ремонт и подмяна на части от 
уреда, които са дефектирали в произхода. 

6. От момента, в който оборудването е в сервизен център или в нашите офиси за 
поддръжка или ремонт, Dino Purification Co., Ltd отхвърля всякаква 
отговорност за щети, дължащи се на природни събития, кражба, влизане с 
взлом, преместване, реквизиции, пожари или други непредвидими 
обстоятелства. на непреодолима сила. 

7. Гаранцията се анулира, ако оборудването е било ремонтирано, 
модифицирано или дори частично демонтирано от неоторизиран персонал. 

8. Dino Purification Co., Ltd отхвърля всякаква отговорност, свързана с проблеми, 
щети и спорове, произтичащи от инсталирането на продукта. 

9. Прилагането на гаранцията е по преценка на нашите инженери. Неговото 
изпълнение ще бъде във времена и по начини, според оперативната 
наличност в момента, в който Idea Time Srl получи продукта.  

10. Dino Purification Co., Ltd няма да плаща компенсации за преки или косвени 
щети, причинени от повреди, аномалии и от обездвижване на оборудването 
по време на престой и ремонт. 

11. Транспорт, застраховка и всичко останало, свързано с изпращането и 
вземането на продукта за гаранционни и извънгаранционни интервенции 
винаги се заплаща от клиента. 

12. Гаранционните услуги могат да бъдат прекъснати в случай на забавяне или 
неплащане към продавача, издал данъчния документ.  
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ГАРАНЦИЯТА ИЗРИЧНО ИЗКЛЮЧВА: 
 
1. Консумативни части, промяна и влошаване на бои, повърхности и компоненти 

поради нормално лихварство.  
2. Щети в резултат на необичайни условия на съхранение, боравене и екстремни 

условия на околната среда и климат.  
3. Щети в резултат на природни събития, пренапрежения и електрически 

разряди.  
4. Транспортни разходи за изпращане и връщане на оборудването за техническа 

интервенция. Тези разходи винаги са за сметка на клиента. 
5. Обезщетение за преки или косвени щети, причинени от неизправности, 

аномалии и от блокиране на оборудването по време на повредата.  
6. Аномалии, които не се дължат на материални или производствени дефекти, 

но които произтичат от неправилна употреба, небрежност, фалшифициране, 
пожар, наводнение, саботаж, излагане на химически и корозивни вещества, 
експлозии, природни събития и злополуки от различен вид. 

7. Щети в резултат на неспазване на инструкциите за експлоатация на уреда, 
неправилен монтаж или поддръжка, извършени от неоторизиран персонал, 
транспортни щети или обстоятелства, които във всеки случай не могат да 
бъдат проследени обратно до производствени дефекти на уреда. 

8. Щети, причинени от чужди тела, вода, химикали, пръст, пясък, метални 
стърготини, органични вещества и др. 

9. Общи проблеми при работа в резултат на неопитност или неправилно 
впечатление на потребителя. 

10. Освен това, всички външни части (копчета, бутони, панели и т.н.) и всички 
аксесоари като цяло не се покриват от гаранцията.  

11. Неизправности в резултат на интензивна и продължителна употреба, извън 
границите, посочени в тази брошура с инструкции. 


