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Инструкция за експлоатация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Производител: Dino Purification, China 

 
Дилър за България:  ТСП ООД 

 
Интернет магазин: www.tspbg.com 

 
Фирмен магазин, Офис и Сервиз: 

1504 София, ул. Чаталджа №13 
 

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

 
 
ВНИМАНИЕ: ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ УПОТРЕБА НА 
УРЕДА  
 
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. Продуктът Портативен Озонен генератор от серията 
DNA се предлага с високо качество и широко приложение. За да улесните 
използването на Озонатора, моля прочетете внимателно това ръководство преди 
работа с уреда. 
 

http://www.freshbul.com/
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Възможности 
 
 
 
 
 
 
 
  Той може ефективно да убива хранителни бактерии, като Staphylococcus aureus, 

Escherichia coli и други често срещани бактерии в хладилника.  

  Той може бързо и безопасно да освободи Озон, да стерилизира източника, да 
премахне миризмата от хладилника и е бърз и безопасен.  

  Той може ефективно да инхибира освобождаването на агент за зреене на 
етилен и растежа на бактериите, да удължи времето за свежест на храната и 
разграждането на остатъците от пестициди.  

  За дезодориране на шкафа за обувки, озонът може да елиминира специфична 
миризма и може да попречи на размножаването на гъбички.  

  Стерилизация на стая, отстраняване на формалдехид, разграждане на вредни 
вещества.  

  Ефективно премахва миризмата в банята, инхибира бактериален растеж.  

  Озонът помага за унищожаване на бактерии и плесени, е a добър помощник за 
почистване на гардероби и дрехи. 

  Непрекъсната работа при пълно натоварване. Дългосрочно съхранение. 
Стерилизация и дезодориране. Използвайте в множество сценарии… 

 
Изглед на Озонатора 
 

 
 
 
 
 
 

 
Режим на действие 
 
Режим 1 (цикличен) 
Натиснете и задръжте за 2 сек., за да стартирате уреда и да влезете в режим 1.  
Уредът ще работи 5 минути, лампата и светлинният индикатор на 
превключвателя светят в ледено синьо. След като устройството работи 5 минути, 
лампата изгасва и светлинният индикатор на превключвателя все още свети в 
ледено синьо. След това уредът спира за 1 час и работи 5 минути за цикъл на 
стерилизация. 



 

3 
 

 
Режим 2 (време)  
Щракнете отново, за да влезете в режим 2. По това време лампата свети в ледено 
синьо, а светлинният индикатор на превключвателя свети в зелено. След като 
машината работи в продължение на 30 минути, машината спира да работи и 
лампата  и индикаторът на превключвателя изгасват.  

 
Описание на състоянието на индикатора: 
 
- Режим на цикъл: светлинният индикатор ледено синьо свети винаги. Режим на 
синхронизация: светлинният индикатор свети леденозелен и винаги включен.  
Ниска мощност: индикаторът мига в червено за 30 секунди.  
Дисплей за зареждане: светлинният индикатор мига бавно.  
Пълно зареждане: светлинен индикатор винаги свети. 

 
Спецификации 
 
 

Продукт  Мини Озонов Генератор DNA-5mg 

Размери  Д/Ш -  86.5 мм x Височина 130 мм 

Материал  ABS 

Захранване  5V 1A 

Консумация  0.5W 

Концентрация Озон  > 5 mg/h 

Ефективност  3 м3 

Зареждане USB  Type-C 

Тегло  0.3 кг 

Капацитет на батерията  1200 mAh 
 

Внимание:  
 
- Моля, прочетете ръководството преди употреба, правете снимки/видео, 

когато е повредено, и се свържете с професионален персонал за проверка и 
поддръжка.  

- Не поставяйте оборудването близо до източник на топлина или огън, като 
електрически нагревател, фурна, огън, свещ или други места, които могат да 
предизвикат висока температура.  

- Когато продуктът е изключен, извадете продукта, ако го ползвате в хладилник 
и го избършете със суха кърпа.  

- В процеса на употреба се опитайте да избягвате многократното изваждане от 
хладилника. Например, незабавно избършете корпуса на машината със суха 
хартиена кърпа или суха кърпа след изваждане, за да избегнете кондензацията 
на водни пари във въздуха върху повърхността на машината поради 
температурната разлика и да съкратите експлоатационния живот на металните 
части . 

 


