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Návod k použití 

 

Popis produktu a seznam dílů 

 

1. Hlavní část 

2. Montážní deska 

3. Hlava generátoru vodního hydroxylu 

4. Výstup generátoru vodního hydroxylu 

5. Vstup napájecího kabelu 

6. Uživatelská příručka 

7. Šroub x 2 

8. Gumové díly x 2 

 

Principy hydroxylových radikálů a technologie elektrolýzy vody 

 

Hydroxylová elektrolýza vody je technologie čištění, která využívá principy neselektivní 

oxidační reakce hydroxylových radikálů na organických sloučeninách. Během procesu 

elektrolýzy, zařízení využívá jako jedinou surovinu vodu z vodovodu a vzduch bez 

přidávání jakýchkoli chemických látek. Během procesu se molekuly vody rozkládají na 

hydroxylové radikály, které jsou nejreaktivnějším druhem kyslíku a jedním z 

nejsilnějších oxidantů na světě. Díky extrémně vysoké oxidační reaktivitě mohou 

hydroxylové radikály účinně ničit bakterie, odstraňovat zbytky pesticidů a hormonů, 

pachy, alergeny, farmaceutické sloučeniny a další znečišťující látky na povrchu 

potravinářských výrobků, jako je zelenina, ovoce, syrové maso atd. 

 

Funkce: 

 

1. Automatické čištění 

• Rozhraní zařízení je uživatelsky přívětivé a lze jej snadno ovládat dotykem prstu. 

 

2. Funkce sterilizace vody a degradace pesticidů 

• Tento vysoce účinný a k životnímu prostředí šetrný proces čištění může 

sterilizovat vodu, účinně degradovat bakterie, odstraňovat zbytky pesticidů a hormonů, 

pachy, alergeny, farmaceutické sloučeniny a další znečišťující látky na povrchu 

potravinářských produktů, jako je zelenina, ovoce, syrové maso atd.  

http://www.tiens.eu/


 

3. Kompaktní design a snadná integrace do kuchyně 

  • Toto malé kompaktní zařízení nezabere v kuchyni mnoho místa a lze jej snadno 

připevnit na stěnu nebo umístit na pracovní desku. 

• Pohodlně postavené zařízení a jeho elastická přenosná generátorová hlava 

umožňují použití s různými nádobami na vodu, miskami a hrnci. 

 

Příprava před použitím 

1. Upevněte montážní desku na stěnu pomocí dodaných šroubů nebo pomocí 

silného lepidla tak, aby byla silně upevněná. 

2. Vložte hlavní část zařízení do pevné montážní desky. 

3. Potraviny, které chcete očistit (zelenina, ovoce, syrové maso), vložte do nádoby 

a přidávejte čistou vodu z vodovodu, dokud nejsou zcela zakryté (maximální kapacita 

vody je 7 l). 

4. Připojte konec generátoru vodního hydroxylu k hlavní části, vložte jej do 

nádoby a ujistěte se, že je zcela ponořený, a nakonec připojte napájecí kabel k zařízení a 

zapojte jej. 

 

Poznámka: Používejte zařízení pouze na rovném a plochém povrchu. 

 

Návod k použití 

 

1. Po vložení vodního hydroxylového generátoru do vody připojte napájecí kabel 

k zařízení a zastrčte do zásuvky. Zařízení vydá dlouhé pípnutí a všechna jeho světla 

jednou zablikají. Stiskněte jednou vypínač a zařízení vydá krátké pípnutí. Kontrolka 

zůstane svítit, což znamená, že zařízení je v pohotovostním režimu. 

2. Funkce časovače: stiskněte jednou funkční tlačítko časovače a indikátor 

časovače se rozsvítí bíle, což znamená, že zařízení je v režimu časovače. Ve výchozím 

nastavení bude digitální displej ukazovat pracovní dobu 5 minut. Dalším klepnutím na 

tlačítko časovače prodloužíte pracovní dobu o 5 minut (maximální pracovní doba je 30 

minut). Kontrolka 3x zabliká, zařízení začne pracovat a začne proces čištění. Poté, co 

časovač odpočítá 0 minut, zařízení vydá 3 dlouhá pípnutí a vypne se, což znamená, že 

proces čištění skončil. 

3. Funkce režimu: stiskněte funkční tlačítko režimu pro výběr požadovaného 

pracovního režimu. 

 

• Obilniny/semena: stiskněte jednou tlačítko režimu. Světelný indikátor 3x zabliká 

a zařízení začne pracovat. Po 10 minutách zařízení vydá 3 dlouhé pípnutí, což znamená, 

že proces čištění skončil. 

• Maso: stiskněte dvakrát tlačítko režimu. Světelný indikátor 3x zabliká a zařízení 

začne pracovat. Po 12 minutách zařízení vydá 3 dlouhé pípnutí, což znamená, že proces 

čištění skončil. 

• Ovoce a zelenina: stiskněte třikrát tlačítko režimu. Světelný indikátor 3x zabliká 

a zařízení začne pracovat. Po 15 minutách zařízení vydá 3 dlouhé pípnutí, což znamená, 

že proces čištění skončil. 

 

Bezpečnostní pokyny a opatření 

Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte bezpečnostní pokyny a opatření. 

Postupujte podle pokynů a používejte zařízení pouze tak, jak je popsáno v uživatelské 

příručce. Nesprávné použití může vést ke zranění uživatele nebo poškození zařízení. 



• Používejte pouze vodu z vodovodu. Nepoužívejte měkkou, destilovanou nebo 

balenou minerální vodu. 

• V hlavě generátoru hydroxylové vody může kondenzovat malé množství vody. 

To neovlivní její výkon. Před použitím nechte zaschnout. 

• Udržujte hlavní část a ovládací panel v suchu. Pokud se namočí, okamžitě jej 

otřete. 

• Pokud je zařízení používáno s tvrdou vodou, může docházet k usazování 

minerálů. Výkon to neovlivní. 

• Pokud se zařízení používá s chlorovanou vodou, může se objevit lehký zápach 

chlóru. Výkon to neovlivní. 

• Nevkládejte do zařízení ostré kovové předměty, mohlo by dojít k úrazu 

elektrickým proudem a ke zranění uživatele nebo poškození zařízení. 

• Zařízení nečistěte silnými, korozivními čisticími prostředky. 

• Nedovolte dětem používat toto zařízení nebo si s ním hrát. Při použití v blízkosti 

dětí je nutná zvýšená pozornost. 

• Zařízení sami neopravujte, neupravujte ani nerozebírejte. Pokud je zařízení 

poškozeno nebo nefunguje správně, kontaktujte dodavatele a požádejte o radu, nebo jej 

vraťte do autorizovaného servisu k opravě. 

•  Nemanipulujte se zástrčkou a napájecím kabelem mokrýma rukama. 

Nepoužívejte zařízení, pokud je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka. 

• Netahejte za napájecí kabel. Chcete-li zařízení odpojit od elektrické zásuvky, 

vytáhněte zástrčku. 

• Při čištění odpojte zařízení od elektrické zásuvky. 

• Před připojením zásuvky zkontrolujte její napětí. Používejte pouze se 

jmenovitým napětím. 

• Neskladujte ani nepoužívejte zařízení na nerovném povrchu, v blízkosti zdrojů 

tepla nebo ohně, na přímém slunci nebo na vlhkých místech. 

 

Čištění a údržba 

Po každém použití očistěte hlavu generátoru hydroxylové vody, otřete ji suchým 

hadříkem a nechte uschnout. 

Pokud se zařízení používá s tvrdou vodou, může dojít k nahromadění minerálů. Pro 

vyčištění vložte hlavu generátoru hydroxylové vody do slabého, 5-10% roztoku octa nebo 

kyseliny citrónové (50-100 g kyseliny citrónové nebo 50-100 ml octa rozpusťte v 1 l 

vlažné vody), namočte a nechte působit 60 minut, poté vyjměte, opláchněte a otřete 

hadříkem. V závislosti na tvrdosti vody opakujte pravidelně, např. každé 2 měsíce.  

 

 
Odstraňování problémů 

Problém Příčina Řešení 

Zařízení se nezapne  Zařízení není zapojeno 

do elektrické zásuvky 

 Nejde elektřina  

 Zapojte zařízení do 

elektrické zásuvky 

 Zařízení použijte, až 

bude elektřina zase 

zapnutá 

Zařízení nereaguje na 

zapnutí tlačítka 
 Vypínač není zapnutý  Znovu stiskněte 

vypínač a zařízení se 

zapne 



Zařízení vydává zvláštní 

zápach 
 Generátor hydroxylové 

vody nebyl řádně 

vyčištěn 

 Po každém použití 

opláchněte hlavu 

generátoru čistou 

vodou 

 

Parametry produktu 

Model TQ-D34 

Velikost produktu 283 x 151 x 67 mm 

Hmotnost produktu 1.0 kg 

Jmenovité napětí 220 V – 240 V 

Jmenovitá frekvence 50 Hz 

Jmenovitý příkon 45 W 

 

 

 

 


