
Ionkini Dvojrežimová mini ozónová iónová čistička vzduchu JO-6708 

 Používateľs

ká príručka 

 

Príjemný vzhľad produktu Dizajn, funkcie a špecifikácie výrobku sa môžu zmeniť bez 

predchádzajúceho upozornenia. V prípade tlačovej chyby alebo nedorozumenia v obsahu si 

vyhradzujeme právo na konečný výklad obsahu. 

 

 
 

 

 

Dvojrežimová 

Mini ozónová iónová čistička vzduchu JO-6708 

Používateľská príručka 

 

 

CE FCC RoHS 
certifikované 

* Patentovaný výrobok, zákaz duplikácie 

Čínsky patent na dizajn č. 2018302782178   

Čínsky patent na úžitkový vzor č. 2018208460609 

 

Ďakujeme že ste si vybrali náš produkt. 

Pozorne si prečítajte túto príručku, aby ste čističku vzduchu využili čo najlepšie. 
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Funkcie a vlastnosti 

Táto mini ozónová iónová čistička vzduchu je multifunkčný výrobok kombinujúci 

sterilizáciu, dezodorizáciu a čistenie vzduchu na použitie pri rôznych príležitostiach. 

 

 

Inovatívny duálny režim 

 

Ozónový režim: Sterilizácia a dezodorizácia 

V rámci týchto režimov bude zariadenie pravidelne uvoľňovať ozón, ktorý môže: 

 Eliminovať škodlivé mikróby, vírusy a baktérie a potlačiť rast plesní 

 Účinne odstrániť nepríjemné pachy 

 Rozkladať benzén, formaldehyd a prchavé organické látky 

 Pomôcť predĺžiť trvanlivosť potravín 

 

Režim O3 (normálny) a O3+ (zvýšený) sú k dispozícii pre rôzne úrovne znečistenia vzduchu. 

Tieto režimy používajte len na neobývaných miestach, keď sa v blízkosti nenachádzajú ľudia 

ani zvieratá. 

 

Iónový režim: Odstránenie pevných častíc 

V tomto režime bude zariadenie nepretržite uvoľňovať záporné ióny, ktoré môžu: 

 Účinne rozptýliť látky znečisťujúce ovzdušie, ako je prach, dym a PM2,5 

 Zvýšiť koncentráciu environmentálnych aniónov na osvieženie vzduchu a 

vytvorenie pozitívnych vibrácií. 

 

Odporúča sa ponechať prevádzku v tomto režime na odstránenie znečisťujúcich 

častíc v okolí používateľa. 

 

 

Rôzne príležitosti pre použitie 

Tento výrobok možno použiť v chladničke, aute, na pracovnom stole, v kúpeľni, v skrinke na 

topánky atď. 

 

 

Dizajn zameraný na človeka 

 Kompaktný a prenosný, ľahko sa prenáša. 

 Nabíjateľná batéria/ napájanie cez USB, obojstranné použitie kedykoľvek a kdekoľvek. 

 Konštrukcia stojan/ležmo. Umiestnite ho vo svojom priestore buď vertikálne, alebo 

horizontálne. 
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Špecifikácie 

 
Vstupné napätie: 3,7 V (batéria), 5 V (napájanie cez USB) 

Spotreba energie: ≤0.6W 

Čas nabíjania: Približne 4 hodiny 

Životnosť batérie: Približne 20 dní 

Výstup ozónu: 12 mg/h 

Výstup záporných iónov: 5 000 000 ks/cm
3
 

Rozmery výrobku: 59*57*163mm          

Čistá hmotnosť: 210g (vrátane batérie) 

Teplota okolia (prevádzková): -10℃～40℃(14℉～104℉)               

Teplota okolia (skladovanie): -20℃～60℃(-4℉～140℉) 

 

 
 

Konštrukcia 

 

 
Ovládací panel Podpera       

USB Port (Napájanie) 

 

 
Prívod vzduchu 

 

 
Výstup záporných iónov/ozónu 

 

 

 

 
Podpera        

Držiak batérie 
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Ako používať zariadenie 

Inštalácia 

 

 

 

 

 

 

  Kryt držiaka batérie 

1. Otvorte držiak batérie v spodnej časti. 

2. Vložte lítiovú batériu 18650 (plochou stranou dovnútra). 

3. Zatlačte späť kryt držiaka batérie. 

 

 

Prevádzka 

 

 

 

Kontrolka režimu O3      Kontrolka režimu O3+ 

Kontrolka napájania      Kontrolka režimu Ionic 

 
Vypínač 

 

 

 

 

 

Stlačením tlačidla napájania prepnite pracovný stav: 

 
1. Prvé stlačenie: Zapnete zariadenie. Začne pracovať v Režime O3. 

● 3-Minúty zapnuté → ○3-minúty standby ⇋ ●8-sekúnd zapnuté 

Zariadenie sa spustí s 3-minútovou sterilizáciou. Potom prejde do cyklu 8-sekundovej 

sterilizácie po každej 3-minútovej pauze. 

 

2. Druhé stlačenie: Prepne sa do Režimu O3+ 

● 3-Minúty zapnuté → ○3-minúty standby ⇋ ●16-sekúnd zapnuté 

Zariadenie sa spustí s 3-minútovou sterilizáciou. Potom prejde do cyklu 16-sekundovej 

sterilizácie po každej 3-minútovej pauze. 

 

3. Tretie stlačenie: Prepnutie do Iónového režimu. 

Zariadenie bude nepretržite uvoľňovať záporné ióny na odstránenie pevných častíc. 
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4. Štvrté stlačenie: Vypnutie zariadenia. 

 

* Po prepnutí režimov zostanú príslušné indikačné kontrolky svietiť 5 sekúnd a potom 

budú blikať. 

 
 

Signalizovanie slabej batérie 

 

1. Výdrž batérie môže byť po jej úplnom nabití až približne 20 dní nepretržitého 

používania v režime O3. 

2. Keď zariadenie zistí stav vybitej batérie, indikátor napájania bude blikať na červeno, 

aby vás informoval o potrebe nabitia batérie. 

* Životnosť batérie a cykly nabíjania sa líšia v závislosti od používania a mnohých ďalších 

faktorov, ako je teplota okolia, režim a starnutie batérie. 

 

Používanie pri napájaní z USB / Nabíjanie batérie 

 

1. Ak chcete zariadenie používať priamo bez batérie vo vnútri, pripojte zariadenie k 

portu USB napájacej lišty/ počítača/ v aute pomocou kábla USB. 

2. Ak chcete nabíjať batériu, pripojte zariadenie k zdroju napájania pomocou kábla USB. 

Indikátor napájania sa pri stave nabíjania rozsvieti na červeno. 

3. Zariadenie môže byť v prevádzke, keď sa nabíja jeho batéria. 

4. Keď je batéria úplne nabitá, indikačná kontrolka sa zmení na zelenú. 

 

 
 

Upozornenia 

1. Do zariadenia nevpúšťajte vodu ani iné kvapaliny. 

2. Nezakrývajte výstup ozónu/záporných iónov čističky vzduchu. 

3. Nepokúšajte sa zariadenie sami rozoberať alebo opravovať. 

4. Nevystavujte zariadenie priamemu slnečnému žiareniu ani ho nepoužívajte na 

miestach s vysokou teplotou nad 140℉ /60 ℃ . 

5. Zariadenie nepoužívajte v prostredí s horľavými výbušnými materiálmi. 

6. Zariadenie neupúšťajte ani do neho neudierajte. 

7. Nedovoľte deťom, aby sa so zariadením hrali v prípade nehody. 

8. Keďže ozón je ťažší ako vzduch, pri používaní režimu O3 umiestnite zariadenie na 

vyššie miesto chladničky/skrinky/ auta, aby ste dosiahli lepší účinok. 

9. Pri používaní režimu ozónu sa vyhnite priamemu vdychovaniu ozónu cez výstup ozónu. 

10. Keď je zariadenie v prevádzke, môže sa ozvať slabý bzučiaci zvuk alebo iskrenie 

(oblúk). Uisťujeme vás, že ide o normálny jav elektrického výboja. 

11. Keď sa zariadenie dlhší čas nepoužíva, vyberte batériu. 
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Riešenie problémov 
 
 

Problém Príčina Riešenie 

 

 

 
Zariadenie nefunguje/ po 

stlačení tlačidla napájania 

sa nerozsvietia kontrolky. 

Batéria nie je nainštalovaná 

alebo zariadenie nie je 

pripojené k napájaniu USB. 

 

Skontrolujte, či je 

nainštalovaná batéria alebo 

či je pripojené napájanie 

USB. 

 
Batéria je nesprávne 

nainštalovaná. 

Overte či je batéria typu 

18650 lítiová. 

Skontrolujte, či nie je batéria 

nainštalovaná pri opačnej 

polarite. 

 

Batéria je vybitá. 

Nabite batériu 

pripojením zariadenia k 

zdroju napájania USB. 

Zariadenie je poškodené. 
Kontaktujte distribútorov pre 

popredajný servis. 

 

 
Pri pokuse o nabitie 

batérie nesvieti červená 

kontrolka napájania. 

Batéria je poškodená. Skontrolujte, či nie je 

batéria nesprávne 

nainštalovaná alebo 

či nie je poškodená. 

Zariadenie nie je správne 

pripojené k zdroju 

napájania. 

 

Skontrolujte, správne 

prepojenie USB portu 

zariadenia a portu 

napájacieho zdroja. 

Zariadenie je poškodené. Kontaktujte distribútorov pre 

popredajný servis. 

Indikátor súvisiaceho režimu 

sa v pracovnom stave 

nerozsvieti. 

 

Tlačidlo napájania je 

nesprávne stlačené, 

čím sa prepína do 

iného režimu. 

Stlačením tlačidla napájania 

prepnite na potrebný režim. 

 
 

Slabý účinok na zníženie 

zápachu. 

 
Miestnosť je 

predimenzovaná alebo 

úroveň znečistenia je 

príliš vysoká. 

Prepnite na O3+ 

(zvýšený) režim 

Pridajte do miestnosti viac 

zariadení na čistenie vzduchu 

Nechajte zariadenia v 

prevádzke dlhšiu dobu. 

 

 

 

Zoznam položiek v balení 

Hlavná jednotka*1, lítiová batéria 18650*1, kábel USB*1, používateľská príručka*1 


