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* Моля, прочетете внимателно това упътване и обърнете спе
циално внимание на инструкциите за безопасност. Запазете до
кумента за бъдещи справки.

Благодарим ви, че закупихте нашия генератор за дезинфекцираща 
вода. Преди да инсталирате и използвате този уред, ви препоръчваме 
да прочетете това упътване за потребителя и да се съобразите с нашите 
съвети. Те ще ви помогнат да инсталирате правилно вашия уред, да 
го използвате и поддържате правилно и да постигнете максимална 
ефективност при неговата употреба. Ако имате някакви притеснения 
при използването на този уред, моля, прочетете внимателно това 
упътване. Вашите предложения и препоръки относно нашия продукт 
и услуга биха били високо оценени.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Този домашен генератор за стерилизиращ разтвор, разработен и 
про изведен от компанията, се контролира от микрокомпютър и из-
ползва нормална солена вода като суровина. Ефективната дезин-
фекция, която предоставя, е с много приложения, като например де-
зинфекция на дрехи, храна, битови продукти, както и всевъозможни 
други продукти, които се използват ежедневно. Той е безопасен, 
екологичен, нетоксичен и няма странични ефекти. Икономичен е. Той 
пази хигиената и здравето.



ВАЖНО!

1. За да работи, уредът трябва да се включи в електрическата мрежа 
(в контакта) и след това да се натисне бутонът за включване, който е 
разположен в основата за уреда. За да избегнете токов удар, моля, 
не докосвайте водата вътре в уреда, когато уредът е включен. 

2. След като приключите приготвянето на стерилизиращата течност, 
изключете уреда от електическата мрежа и изсипете разтвора в 
електролитната клетка на резервоара за течности. Използвайте 
оста налата течност възможно най-скоро. След това почистете 
електролитната клетка с чиста вода и подсушете, за да удължите ра-
ботния живот на генератора.

3. За да удължите експлоатационния живот на генератора, избягвайте 
да оставяте солена вода в уреда за дълго време, без той да работи. 
Също така избягвайте да съхранявате за продължително време 
разтвора на натриев хипохлорит, получен след електролиза, в 
електролитния резервоар на уреда.

4. Ако в резервоарът за течност има остатък от разтвор, моля, за тво-
рете плътно капака и го поставете на място, защитено от свет лина и 
недостъпно за деца. Резервоарът трябва да бъде обозначен с името 
на течността (разтвор на натриев хипохлорит) и датата на започване 
на съхранението. При нормални условия, след съхранение в про-
дължение на две седмици, ефективното съдържание на хлор ще 
намалее.

5. Не пийте разтвора от електролитния резервоар и от резервоара 
за съхранение. Всеки път след употреба се уверете, че в елек тро-
литния резервоар няма останал разтвор. Останал разтвор пред-
ставлява опасност от достъп на деца до него и би довел до въз-
можно съкращаване на ескплоатационния живот на гене ра тора.

6. Разтворът на натриев хипохлорит окислява металите. Следователно 
метални контейнери не може да се използват за съхранение на 
стерилизиращия разтвор. Ако стерилизирате метални контейнери, 
почистете ги с вода веднага след стерилизацията и незабавно ги 
избършете.

7. Разтворът на натриев хипохлорит избелва тъканите, използвайте 
внимателно върху цветни или тъмни дрехи. Коприна и кожа не 
може да се накисват с него.

8. Активният хлор е около 600 mg / L ± 20% за всеки отделен про из-
водствен цикъл.

9. Ако е необходим разтвор с висока концентрация, задръжте разтво-
ра в електролитния резервоар след първия кръг на електролиза 
и след това натиснете бутона за включване, за да заработи 
генераторът отново. След втория кръг активното съдържание на 
хлор ще бъде 1200 mg / L ± 20%.

	Пръскачка на резервоара за 
съхранение на течност 
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10. Докато уредът работи, е забранено да взимате кофата и след това 
отново да я поставяте.

11. Веригата е оборудвана със защита от свръхток, има автоматична 
защита, когато има твърде много сол.

12. Уредът работи до два цикъла един след друг. Ако се включва 
повече от пъти поред, то времето за следващия цикъл ще е повече 
от 10 минути.

13. Този уред не е предназначен за употреба от деца и хора с намалени 
физически, сензорни или умствени способности или от такива с 
липса на опит и знания за използването му, освен ако не са под 
надзор или не са получили инструкции относно използването на 
уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност. Децата трябва да 
бъдат под надзор, за да е сигурно, че не си играят с уреда

14. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен 
от производителя, негов сервизен агент или квалифицирано лице, 
за да се избегне опасност.

15. Уредът трябва да се използва само със захранващото устройство, 
предоставено с уреда.

ИНСТРУКЦИИ ЗА РЕЖИМНИЯ ИНДИКАТОР

1. Ако индикаторът за режим светне в червено, това означава, че гене-
раторът е свързан към захранването, но не е започнал да работи. 
Чака допълнителни инструкции.

2. При това положение, ако натиснете веднъж „ ”, ще се чуе звуков 
сигнал и индикаторът ще светне в зелено. В същото време по тялото 
на уреда постепенно ще започне смяна на цветовете на дъгата, 
което показва, че уредът работи.

3. Докато уредът работи, ако натиснете веднъж „ ”, продуктът ще 
издаде звуков сигнал, цветовете на дъгата ще изгаснат. Индикаторът 
на основата ще стане червен и продуктът ще бъде в режим на 
готовност.

4. Ако индикаторът мига в зелено и се чуе звуков сигнал, уредът е 
в режим на претоварване. При това положение изключете про-
дукта от контакта, проверете свързващия стълб в основата; или 
проверете дали има някаква мръсотия по тялото на уреда; след 
като потвърдите, че уредът е в нормално състояние, изхвърлете 
солената вода, повторете процеса на приготвяне на разтвора.

УПОТРЕБА

1. Проверете и потвърдете, че в електролитния резервоар и резер-
воара за течност няма чужди вещества.

2. Вземете лъжица сол с предоставената лъжичка за сол (количеството 
може да бъде с 1 мм по-ниско от ръба на лъжицата, но не по-високо 
от ръба, около 30 грама).

3. Добавете около 500 мл вода в резервоара за течност. Разклатете 
резервоара, докато солта се разтвори напълно във водата.

4. Добавете целия солен разтвор в резервоара за съхранение, който е 
в тялото на уреда и след това добавете още 500 мл вода. Затворете 
капака.

5. Свържете тялото на уреда с основата, уверете се, че пасва добре и 
свързаващата част има добър контакт.

6. Включете уреда в контакта (ако копчето за включване в основата 
не е натиснато за включване, включете го). По това време се чува 
звуков сигнал и индикаторът става червен.

7. Натиснете бутона „ ”, чува се звуков сигнал, индикаторът става 
зелен. В същото време индикаторът вътре в електролитния ре-
зер воар мига в цветовете на дъгата. Задайте време10 минути. В 



електролитния резервоар се вижда изтичане на течност, което 
показва, че продуктът работи правилно.

8. Когато работата приключи, индикаторът с цвят на дъга изгасва и 
индикаторът на основата става червен. Стерилизиращият разтвор 
е произведен.

9. Изключете продукта от контакта, разглобетее тялото от основата и 
добавете разтвора в резервоара за съхранение на течност.

10. Пригответе останалия разтвор и го използвайте възможно най-
скоро.

11. След като излеете разтвора в резервоара, почистете с вода и из-
сушете.

12. Силата на пръскане може да бъде регулирана. Завъртане по по-
сока на часовниковата стрелка е за намаляване на обема на 
впръскването, а по посоката обратно на часовниковата стрелка е 
за увеличаване.

Съвет: Използването на целия разтвор наведнъж е препоръчително.

Индекс на ефективността

ПОДДРЪЖКА

1. Всеки път след приключване на работата изливайте навреме раз-
твора в резервоара, почиствайте електролитния резервоар с вода 
и изсушавайте на проветриво място, за да удължите живота на 
генератора.

2. Когато забележите значително намаляване на броя на мехурчетата, 
наблюдавани при работа на електролитния резервоар, по елек-
трода може да има замърсявания. Почистете резервоара. Добавете 
оцет или лимонена киселина и оставете за 12 часа. Разклатете 
2 минути, преди да излеете. Почистете с вода и изсушете на про-
ветриво място.

УПОТРЕБА НА ДЕЗИНФЕКТАНТА НАТРИЕВ ХИПОХЛОРИТ

Стерилизиращият разтвор, произведен от уреда, е натриев хипо   хло-
рит. Той има широко приложение. Примерите, представени тук, са само 
част от него. Натриевият хипохлорит е добре познат високоефекти-
вен широкоспектърен дезинфектант. Той се използва масово от дълго 
време. Може да убива различни видове микроби и вируси. Освен 
това може да разгради множество видове вредни химични вещества. 
Например, той може ефективно да разгради пестицидите, останали 
върху зеленчуците и плодовете. Може да убие много видове вредни 
микроби като плесени, които могат да произведат афлатоксин. Освен 
това, той е мощно вещество за почистване, избелване, отстраняване 
на мръсотия и дезодориране. Следователно натриевият хипохлорит е 
приложим не само в домакинството, но и се използва широко за сте-
рилизация, дезинфекция, премахване на петна, дезодориране и др.

Име на продукта Генератор за дезинфекцираща вода
Номинално напрежение ~ 
Честота

AC 110V ~ 60Hz or 220V ~ 50Hz
Моля, придържайте се към стойностите 
на табелата отдолу на уреда

Номинална мощност 23 W
Нетно тегло 1.3 кг
Капацитет 2.5 л
Размери на уреда 188.5 x 188.5 x 308.5 мм
Дезинфекциращ водата 
елемент Натриев хипохлорит



ДЕЗИНФЕКЦИЯ В ДОМА

НОРМАЛНА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ПОВЪРХНОСТТА 
НА МЕБЕЛИ
Концентрация: 150~200 мг/л
Приготвяне: Разредете разтвора 4 пъти.
Употреба: Първо почистете и след това избършете, накиснете или 
измийте повърхностите на предметите. Оставете разтвора да действа 
30 минути.
Страничн ефекти: Няма.
Резултат от употребата: Ефективно дезинфекцира и премахва ми-
ризмите.

ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ПОДОВЕ
Концентрация: 100~500 мг/л
Приготвяне: Разредете разтвора 2-3 пъти в зависимост от това колко 
мръсен е подът.
Употреба: Избършете. Оставете го да действа 30 минути.
Странични ефекти: Няма.
Резултат от употребата: Ефективно дезинфекцира и премахва мръ-
со тията.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ
Концентрация: 100~500 мг/л
Приготвяне: Разредете разтвора 1,5 пъти в зависимост от това колко 
замърсени са плочките.
Употреба: Забършете и напръскайте. Спрете да пръскате, след като 
има достатъчно разтвор по повърхността.Оставете да действа 30 
минути.
Странични ефекти: Няма.
Резултат от употребата: Ефективно дезинфекцира, премахва мръ-
сотия и миризми.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ПАРЦАЛИ И МОПОВЕ
Концентрация: 250~300 мг/л
Приготвяне: Разредете разтвора 2 - 2.5 пъти
Употреба: Първо изперете. Накиснете в разтвора за 30 минути. Из-
плакнете с чиста вода. Оставете да изсъхнат.
Странични ефекти: Няма.
Резултат от употребата: Ефективно дезинфекцира и премахва ми-
ризми.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА КУХНИ И ДОМАКИНСКИ ПРИБОРИ 

ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА КУХНЕНСКИ ПОД
Концентрация: 280~1200 мг/л
Приготвяне: Разредете разтвора 1-2 пъти - Електролизирайте два 
пъти.
Употреба: Напръскване (оригинален разтвор), забърсване (500 мг/л), 
накисване (280 мг/л). Оставете да действа 30 минути. Изплакнете с 
чиста вода след дезинфекция.
Странични ефекти: Няма.
Резултат от употребата: Ефективно дезинфекцира и премахва ми-
ризми. Жълтеникавият цвят по пластмасовите прибори и съдове и 
мръсотията между пукнатините могат да бъдат почистени след накис-
ване в разтвор с висока концентрация.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ПРИБОРИ ЗА ХРАНЕНЕ, СЕРВИЗИ ЗА ЧАЙ И 
ПРИБОРИ ЗА ГОТВЕНЕ
Концентрация: 250~300 мг/л
Приготвяне: Разредете разтвора 2 - 2.5 пъти.



Употреба: Накиснете, за да дезинфекцирате след почистване. Оста  
вете разтвора да действа 10 минути. След това почистете останалия 
разтвор с вода.
Странични ефекти: Няма.
Резултат от употребата: Ефективно дезинфекцира.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ПЛОТОВЕ ЗА ГОТВЕНЕ, МИВКИ И ПОДОВЕ
Концентрация: 250~300 мг/л
Приготвяне: Разредете разтвора 1.5 пъти.
Употреба: Напръскайте или забършете с него. Оставете да действа 10 
минути. След това почистете останалия разтвор с вода.
Странични ефекти: Няма.
Резултат от употребата: Ефективно дезинфекцира и премахва ми-
ризми.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА УРЕДИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ

ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ТЕЛЕФОН, БЮРО, СТОЛ И ДИВАН
Концентрация: 150~200 мг/л
Приготвяне: Разредете разтвора 3 пъти.
Употреба: Първо почистете. След това забършете, изпозвайки раз-
твора за дезинфекция. Оставете да действа 10 минути. Забършете 
отново с чиста вода.
Странични ефекти: Няма.
Резултат от употребата: Ефективно дезинфекцира и премахва ми-
ризми.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ДИСПЕНСЪР ЗА ВОДА
Концентрация: 150~200 мг/л
Приготвяне: Разредете разтвора 3 пъти.
Употреба: Първо почистете. След това забършете, накиснете или из-
мийте с помощта на разтвор за дезинфекция. Оставете да действа 30 
минути. Измийте отново с питейна вода, докато не остане никакъв 
дезинфекциращ разтвор по диспенсъра.
Странични ефекти: Няма.
Резултат от употребата: Ефективно дезинфекцира и премахва ми-
ризми.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА СИФОН И ТОАЛЕТНА
Концентрация: 280~500 мг/л
Приготвяне: Разредете разтвора 1-2 пъти.
Употреба: Измийте с разредения разтвор или изсипите директно.
Странични ефекти: Няма.
Резултат от употребата: Ефективно дезинфекцира и премахва ми-
ризми. Предпазва от комари, мухи и хлебарки.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ТЪКАНИ И ВЪЗДУХ

ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ТЪКАНИ
Концентрация: 250~300 мг/л
Приготвяне: Рзредете разтвора 2 - 2.5 пъти.
Употреба: Накиснете тъканта, докато се потопи напълно в разтвора. 
Оставете да действа 20 минути. Измийте с чиста вода, докато няма 
останал разтвор.
Странични ефекти: Няма
Резултат от употребата: Ефективно дезинфекцира, избелва и пре-
махва миризми.
Съвет: Този разтвор избелва тъканите. Нанасяйте внимателно върху 
цветни тъкани. За тези, които имат сърбеж по кожата в интимната 
област или пруритус вулве, е припоръчителна всекидневна дезин-
фекция на бельото. За тези, които имат дерматофитоза, се препоръчва 
ежедневна дезинфекция на чорапите и обувките.



ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВЪЗДУХА
Концентрация: 5~10 мг/л
Приготвяне: Разредете разтвора 70 пъти.
Употреба: Напръскване. Използвайте 10 - 20 мг на милиметър
Странични ефекти: Няма.
Резултат от употребата: Ефективно дезинфекцира и премахва ми-
ризми.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ЗЕЛЕНЧУЦИ И ПЛОДОВЕ

ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ПЛОДОВЕ, РАЗГРАЖДАНЕ 
НА ПЕСТИЦИДИ, ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА СВЕЖЕСТТА
Концентрация: 100~200 мг/л
Приготвяне: Разредете разтвора 4 пъти.
Употреба: Първо почистете плодовете, след това ги накиснете за 10 
минути. Измийте с чиста вода преди консумация.
Странични ефекти: Няма.
Резултат от употребата: Ефективно дезинфекцира. Ефективно раз-
гражда пестицидите. Има забележително въздействие за запазване на 
свежестта на храната.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА МОРСКИ ДАРОВЕ И МЕСО

ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА МОРСКИ ДАРОВЕ
Концентрация: 150~200 мг/л
Приготвяне: Разредете разтвора 4 пъти.
Употреба: Първо почистете зеленчуците, после ги накиснете в полу-
чения разтвор за 10 - 20 минути. След това ги измийте с чиста вода.
Странични ефекти: Няма.
Резултат от употребата: Ефективно дезинфекцира. Ефективно раз-
гражда пестицидите. Има забележително въздействие за запазване на 
свежестта на храната.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА МЕСО (СВИНСКО, АГНЕШКО, ГОВЕЖДО, 
ПИЛЕШКО, ПАТЕШКО, ПУЕШКО И ДР.)
Концентрация: 150~200 мг/л
Приготвяне: Разредете разтвора 4 пъти.
Употреба: Първо почистете месото, после го накиснете в получения 
разтвор за 10-20 минути. След това го измийте с чиста вода.
Странични ефекти: Няма
Резултат от употребата: Ефективно дезинфекцира. Ефективно раз-
гражда пестицидите. Има забележително въздействие за запазване на 
свежестта на храната.

ВНИМАНИЕ! 

Този уред не е предназначен за употреба от деца и хора с намалени 
физически, сензорни или умствени способности или с липса на опит 
и знания за употребата му, освен ако не са под надзор или не са 
получили инструкции относно използването на уреда от лице, което е 
отговорно за тяхната безопасност. Децата трябва да бъдат под надзор, 
за да сте сигурни, че не си играят с уреда.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от 
производителя, неговия сервизен агент или квалифицирано лице, за 
да се избегне опасност.

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Инструкциите за безопасност са документ с насоки за правилна 
употреба на този уред. Потребителите трябва стриктно да следват 
инструкциите за безопасност за експлоатация, проверка и поддръжка 
на този уред.



•	 Този	уред	трябва	да	се	използва	с	надеждно	заземен	контакт	 тип	
шуко.

•	 В	случай,	че	уредът	не	работи	правилно,	моля,	незабавно	изключете	
захранването.

•	 Не	издърпвайте	захранващия	кабел,	докато	съхранявате	или	пре
мествате продукта. Това може да причини опасност.

•	 Не	използвайте	захранване	с	превишена	мощност,	универсален	за
хранващ адаптер или свързващо устройство.

•	 Използването	 на	 прекалено	 мощно	 захранване,	 универсален	 за
хран ващ адаптер или свързващо устройство може да доведе до 
прегряване на кабела, което може да причини пожар.

•	 За	да	избегнете	токов	удар,	не	докосвайте	щепсела	с	мокри	ръце.
•	 Ако	в	резервоара	за	течност	има	остатък	от	разтвор,	моля,	затворе

те плътно капака и го поставете на място, защитено от светлина и 
недостъпно за деца.

•	 Разтворът	на	натриев	хипохлорит	окислява	металите.	Следовател
но метални контейнери не могат да се използват за съхранение на 
стерилизиращия разтвор. Ако стерилизирате метални контейнери, 
почистете ги с вода веднага след стерилизацията и незабавно ги 
избършете.

•	 Не	пийте	стерилизиращия	разтвор.
•	 Разтворът	 на	 натриев	 хипохлорит	 избелва	 тъканите,	 използвайте	

внимателно върху цветни или тъмни дрехи. В него не може да се 
накисва коприна и кожа.

•	 За	 да	 избегнете	 токов	 удар,	 не	 докосвайте	 водата	 вътре	 в	 уреда,	
след като уредът е включен в електрозахранването.

•	 Всеки	път	след	приключване	на	производството	на	стерилизираща	
течност, излейте навреме разтвора от електролитната клетка в 
резервоара за съхранение на течности. Използвайте разтвора, 
който остане, възможно най-скоро. След това почистете електро-
литната клетка с чиста вода и подсушете, за да удължите експло ата-
ционния живот на генератора.

•	 За	да	удължите	живота	на	генератора,	избягвайте	да	оставяте	солена	
вода в уреда за продължително време, без той да работи. Също 
така избягвайте да съхранявате разтвора от натриев хипохлорит, 
получен след електролиза, в електролитния резервоар за дълъг 
период.

•	 Дезинфектантите,	които	съдържат	хлор,	не	трябва	да	се	използват	
с други дезинфектанти или почистващи продукти. Смесването на 
дезинфектант с миещи препарати за тоалетна произвежда токсичен 
газ, който може да раздразни гърлото, дихателните пътища и белите 
дробове и да причини отравяне.

•	 Винаги	 съхранявайте	 дезинфектантите	 на	 място,	 недостъпно	 за	
деца и с добра вентилация. Избягвайте източници на топлина и 
слънчева светлина.

•	 Компанията	 не	 носи	 отговорност	 за	 грешки,	 щети	 или	 други	
неочаквани събития, произтичащи от неспазване на описаните по-
горе инструкции.

TIENS България
София, бул. Тодор Александров 28, ет. 3
тел. +359 884 173 341; +359 2 483 67 12

e-mail: office@tiens.bg
Facebook: TИЕНС България/ TIENS Bulgaria

http://www.tiens.bg; Instagram: TIENS Bulgaria


