TIENS prietaisas „DiCHO“ vaisiams ir daržovėms valyti

Nuskaitykite QR kodą ir sužinokite...

Gaminio aprašymas
TIENS vaisių ir daržovių valymo prietaisas „DiCHO“ sukurtas pasitelkus mikrobiologijos, elektronikos ir
mechanikos principus. Veikdamas išmaniosios vieno lusto sistemos principu, pritaiko ozoną (O3) kasdieniame
gyvenime. Oksidacija ozonu naudojama dezinfekcijai, pesticidų likučiams išvalyti ir šviežumui išsaugoti – visa
tai skirta geresnei sveikatai ir gyvenimo kokybei palaikyti.

Instrukcijos



Paspauskite mygtuką PUSH ir atidarykite dangtelį.



Išimkite oro vamzdelį iš skyrelio.



Pasirinkite atitinkamą antgalį ir prijunkite prie oro vamzdelio išleidimo angos.



Įdėkite oro išleidimo vamzdelį į automatinį užraktą ir uždarykite dangtelį.



Įdėkite pasirinktą antgalį į indą ir įmerkite į vandenį.



Įkiškite kištuką į 220 V elektros srovės lizdą ir paspauskite įjungimo mygtuką – įrenginys veiks
parengties režimu.



Pasirinkite atitinkamą mygtuką pagal produktą, kad pradėtumėte valyti ir dezinfekuoti.

Įspėjimai ir priežiūra


Laikykitės nurodytų naudojimo instrukcijų.



Nenaudokite prietaiso aukštoje temperatūroje, drėgnose ar prastai vėdinamose patalpose.



Saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių ir korozinių dujų.



Neleiskite pašaliniams objektams patekti į prietaisą.



Jei naudojant prietaisą kyla problemų, nebeeksploatuokite jo, o susisiekite su TIENS
atstovybe – UAB „Korporacija Tjanši“.



Po naudojimo nuvalykite prietaisą su sausa minkšta šluoste arba vatos tamponu. Galite
pamirkyti šluostę į neutralų valiklį, kuris dezinfekuos gaminį, bet nemirkykite per daug, nes
skystis patekęs į vidų gali pažeisti elektros grandinę.



Laikykite prietaisą sausoje patalpoje, kambario temperatūroje, saugokite nuo drėgmės ir
cheminių teršalų.



Kilus problemai, neardykite prietaiso, nes tai gali pakenkti vidinėms prietaiso dalims, o
susisiekite su TIENS atstovybe – UAB „Korporacija Tjanši“.



Saugokite prietaisą nuo smūgių, nukritimų ar kitų pažeidimų.



Nemerkite prietaiso į vandenį ir nešlapinkite jo, nes tai gali sukelti trumpą jungimą.

Priminimas



Silikoninis vamzdelis ir antgalis gali susidėvėti, jų naudojimo terminas priklauso nuo prietaiso
naudojimo dažnumo ir aplinkos sąlygų. Rekomenduojame silikoninį vamzdelį ir antgalį keisti
kas 3–6 mėnesius.

Dažniausiai užduodami klausimai
1. Koks skirtumas tarp naujojo II kartos daržovių ir vaisių valymo prietaiso ir senesnio jo modelio?
Palyginti su senesniu modeliu, naujajame jau yra integruotas jutiklinis skystųjų kristalų (LCD) ekranas.
Prietaisas gali būti pakabinimas ant sienos. Taip pat buvo atnaujintos kai kurios atsarginės dalys ir priedai
(pavyzdžiui, pagalbinis vamzdelis), kad eksploatavimas būtų lengvesnis, saugesnis ir funkcionalesnis. Naują
prietaisą naudoti yra dar patogiau.
2. Kas sudaro vaisių ir daržovių valymo prietaiso pakuotę?
Pagrindinis prietaisas, vienas oro vamzdelis, du oro išleidimo antgalio vamzdeliai, instrukcijos, garantija ir
sertifikatas.
3. Kokie produktai gali būti valomi šiuo prietaisu?
Prietaisą galima naudoti daržovėms, vaisiams, mėsai, stalo įrankiams ir kitiems virtuvės reikmenis valyti.
Prietaise yra sterilizavimo funkcija, pesticidų likučių išvalymo ir šviežumo išlaikymo funkcijos.
4. Ar šiuo prietaisu nuvalytus vaisius galima valgyti iškart?
Vaisiai, nuvalyti šiuo prietaisu, yra padengti dideliu kiekiu aktyviojo deguonies. Todėl prieš valgant juos
reikėtų nuplauti vandeniu.
5. Ar prietaisas atsparus vandeniui?
Ne. Jei į prietaiso vidų pateks vandens, jis sukels priedų bei vidinės grandinės gedimus ir prietaiso nebebus
galima eksploatuoti. Prašome nemerkti prietaiso į vandenį ir nenaudoti jo drėgnose patalpose.
6. Kokios yra piktogramų funkcijos?
Keturios piktogramos ekrane rodo keturis skirtingus produktų, kuriuos galima valyti, tipus iš kairės į dešinę:
vaisiai, daržovės, virtuvės reikmenys ir mėsa. Pasirinkite norimą funkciją pagal poreikį.
7. Ką daryti, jei prietaisas sugenda?
Jei žala padaroma ne dėl kliento kaltės, nemokamas garantinis taisymas galioja metus nuo įsigijimo datos. Jei
prietaisas sugadinamas pasibaigus garantijos galiojimui, TIENS atstovybė – UAB „Korporacija Tjanši“ pasiūlys
mokamas remonto paslaugas.
8. Ar galiu prietaisą taisyti pats?
Nerekomenduojame prietaiso nei atidaryti, nei tuo labiau patiems taisyti, nes tai yra sudėtingas įrenginys su
vidine elektrine grandine ir įtampa. Be to, netyčia sugadinus gaminį garantiniam laikotarpiui nesibaigus,
TIENS atstovybė negalės apmokėti remonto išlaidų.

