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При використанні у вологому середовищі, наприклад, у 
ванній або кухні, не допускайте потрапляння води на 
пристрій і уникайте будь-яких ризиків намокання 
пристрою, щоб його не пошкодити.
Пристрій містить озоновий модуль високого тиску, тому 
його розбирання і ремонт повинні виконуватися тільки 
кваліфікованим персоналом. У разі несправності зверніться 
в офіційну службу технічної підтримки Cecotec.
Діти не повинні виконувати роботи з очищення та 
технічного обслуговування приладу.
Зберігайте прилад і його керівництво по експлуатації в 
безпечному і сухому місці, коли він не використовується.

ІНСТРУКЦІЯ З БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Уважно прочитайте цю інструкцію перед використанням 
приладу. Збережіть цю інструкцію з експлуатації в 
майбутньому або для нових користувачів.
Переконайтеся, що напруга мережі відповідає значенню, 
надрукованому на табличці приладу і що розетка 
заземлена.
Цей пристрій призначений тільки для домашнього 
використання. Він не підходить для комерційного або 
промислового використання. Не використовувати на 
відкритому повітрі.
Під час озонової дезинфекції і протягом 30-40 хвилин після 
вимкнення пристрою люди або тварини не повинні 
перебувати в одній кімнаті з пристроєм. Перебування в 
кімнаті може завдати шкоди живому організму.
Уникайте контакту очей і дихальної системи з вихідним 
отвором для повітря.
Не використовуйте прилад в приміщенні з температурою 
вище 42 oC.
Не кидайте і уникайте  ударів по пристрою. Не закривайте 
отвори для виходу повітря, щоб забезпечити правильну 
роботу пристрою і уникнути інших ризиків.
Ми не несемо відповідальності за можливі пошкодження 
або травми, що виникли в результаті неправильного 
використання або недотримання даного посібника з 
експлуатації.
Після використання пристрою для дезінфекції озоном або 
видалення формальдегіду озон може розкладатися на 
кисень, що не призводить до утворення його залишків.
Перед тим, як вставляти вилку в розетку або включати 
прилад, переконайтеся, що ваші руки сухі.
Встановіть прилад на рівну і стійку поверхню.

УКРАЇНСЬКА УКРАЇНСЬКА
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Поверніть ручку таймеру в положення 0 і натисніть кнопку живлення, щоб вимкнути 
живлення.

Знезараження води
До складу пристрою входить пластиковий шланг, який можна 
використовувати для очищення води.
Підключіть пластиковий шланг до вихідного роз'єму для озону і введіть інший 
кінець шлангу в ємність з водою для очищення.
Для очищення повітря приєднувати пластиковий шланг не потрібно.
Примітка: якщо пристрій перестає працювати, поверніть ручку за 
годинниковою стрілкою і встановіть бажаний час роботи від 1 до 60 хвилин.

Застосування пристрою

Застосування Час Переваги

Хімічна детоксикація в 
сільському господарстві 
для фруктів і овочів

10-20 хвилин

Знищує віруси, розкладає решту 
агрохімічних речовини, добрив, 
запобігає хронічним отруєнням,
подовжує час зберігання продуктів.

Захист шкіри і краси

20-30 хвилин

Озонована вода може видаляти 
бактерії і бруд з пір на обличчі,
збільшує і покращує дихання,
сприяє кращому метаболізму і 
допомагає видаляти косметику з 
шкіри.

Долоні і стопи Захищає руки від бактерій і вбиває 
грибок, запобігаючи зараженню.

Прання одягу, 
дезодорування і відбілювання

5-10 minutos
Озонована вода ефективно відбілює 
одяг, вбиває бактерії і дезодорує.

Чистка зубів

10-15 хвилин

Озонована вода вбиває бактерії в 
роті, усуває неприємний запах з 
рота і запах диму. Знімає біль при 
чищенні зубів, допомагає при 
захворюваннях зубів і порожнини 
рота. Допомагає в лікуванні 
абсцесів.

Дитячі товари та іграшки Очищає і стерилізує дитячі товари
такі як товари для годування, посуд 
або іграшки.

2. КОМПОНЕНТИ ПРИСТРОЮ

Мал. 1.
1. Шнур живлення
2. Регулятор увімкнення/ вимкнення / таймеру
3. Кнопка живлення
4. Основний корпус
5. Отвір виходу озону
6. Пластиковий шланг

3. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

Дістаньте пристрій з коробки.
Перед використанням пристрою зніміть всі пакувальні матеріали з пристрою. 
Збережіть оригінальну коробку.
Переконайтеся, що всі деталі і компоненти включені в комплект і знаходяться в 
хорошому стані. Якщо спостерігаються будь-які видимі ознаки пошкодження, 
негайно зверніться до офіційного сервісного центру Cecotec.
Встановіть пристрій на стійку безпечну поверхню або повісьте його на стіну, 
використовуючи 2 отвори, розташовані на пристрої.

4. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИСТРОЮ

Цей пристрій генерує озон і негативні іони. Озон - фунгіцид широкого спектра дії, який 
надає сильне знищуючу дію на всі види бактерій і вірусів. Він може поліпшити якість 
повітря, а також усунути неприємні запахи в приміщенні.
Встановіть генератор озону на стійку поверхню або повісьте його на стіну в добре 
провітрюваному приміщенні.
Для досягнення найкращого ефекту дезінфекції озоном закрийте двері і вікна. Під час 
дезінфекції в приміщенні не повинно бути людей чи тварин.
Підключіть пристрій до джерела живлення і натисніть кнопку живлення. Засвітиться 
індикатор роботи пристрою.
Натисніть кнопку таймера +. За замовчуванням час становить 5 хвилин, кожен раз, коли 
натискається кнопка +, час збільшується на 5 хвилин. Максимальний час, який можна 
встановити на таймері, становить 30 хвилин.
Натисніть ще раз (після установки 30 хвилин), щоб вимкнути функцію увімкнення 
озонування.
Натисніть кнопку таймера -. Кожен раз при натисканні кнопки - час зменшується на 5 
хвилин. Мінімальний час, який можна встановити на таймері, становить 5 хвилин. 
Натисніть ще раз (після установки 5 хвилин), щоб вимкнути функцію озонування.
Поверніть ручку таймера за годинниковою стрілкою і встановіть бажаний час роботи від 
1 до 60 хвилин.
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8.СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ГАРАНТІЯ

На даний продукт надається гарантія протягом 2 років з дати покупки, за умови надання 
документа, що підтверджує покупку, знаходження продукту в відмінному фізичному 
стані і правильному користуванні, як описано в цьому посібнику з експлуатації. 
Гарантія не поширюється на наступні ситуації: 
• Продукт використовувався в цілях, відмінних від призначених для нього, 
використовувався неправильно, піддавався падінню, впливу вологи, зануренню в рідкі 
або корозійні речовини, а також іншим несправностям, пов'язаних з впливом покупця. 
• Продукт був розібраний, модифікований або відремонтований особами, не 
уповноваженими офіційною службою технічної підтримки Cecotec. 
• Несправності, що виникають в результаті зносу його витратних або запасних частин 
через постійне використання. 
• Гарантійне обслуговування покриває всі виробничі дефекти вашого пристрою 
протягом 2 років, відповідно до чинного законодавства, за винятком витратних деталей. 
У разі неправильного використання гарантія не поширюється. Якщо в будь-який момент 
ви виявите будь-які проблеми з вашим продуктом або у вас виникнуть будь-які сумніви, 
звертайтеся в Офіційний сервісний центр Cecotec

Smart Group
Сайт: https://service.smartgroup.ua/
№ тел .: 0 800 300 245

5. ОЧИЩЕННЯ І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Для очищення поверхні пристрою використовуйте м'яку вологу тканину.
Не мочіть і не допускайте потрапляння води всередину пристрою.
Не використовуйте хімічні або агресивні абразивні чистячі засоби.
Якщо пристрій не використовується тривалий час, зберігайте його в безпечному 
сухому місці.

6. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: TotalPure 3000 Ozone / 8 Вт
Код пристрою: 05618
Виробництво озону: 600 г / год
Діапазон мінливості (відхилення виробництва): 600 мг / год +/- 10%
Матеріали, що не підходять для рівня концентрації, створюваного пристроєм: 
Натуральний каучук.
Класифікація генераторів озону: Генератори озону типу C. Генератор озону для прямої і 
непрямої подачі озону, який не оснащений системою розчинення озону або механізмом 
автоматичного управління виробництвом озону.
Зроблено в Китаї | Розроблено в Іспанії

7. УТИЛІЗАЦІЯ СТАРИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ ВИРОБІВ

Європейська директива 2012/19 / EU про утилізацію електричного та 
електронного обладнання (WEEE) встановлює, що старі побутові 
електроприлади не можна викидати разом зі звичайними 
несортованими муніципальними відходами. Старі прилади мають бути 
зібрані окремо, щоб оптимізувати утилізацію і переробку матеріалів, що 
містяться в них, а також мінімізувати можливі перешкоди на здоров'я 

людини і навколишнє середовище. Перекреслений символ «кошик для сміття» на виробі 
нагадує вам про ваш обов'язок правильно утилізувати прилад. Якщо пристрій має 
вбудовану батарею або використовує акумулятори, їх слід винести з приладу і 
утилізувати відповідним чином. Споживачі повинні зв'язатися із місцевою владою або 
роздрібним продавцем для отримання інформації щодо правильної утилізації старих 
приладів і / або їх батарей.
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Перед тем, как вставлять вилку в розетку или включать 
прибор, убедитесь, что ваши руки сухие.
Установите прибор на ровную устойчивую поверхность.
При использовании во влажной среде, например, в ванной 
или кухне, не допускайте попадания воды на устройство и 
избегайте любого риска намокания устройства, чтобы не 
повредить устройство.
Устройство содержит озоновый модуль высокого 
давления, поэтому его разборка и ремонт должны 
выполняться только квалифицированным персоналом. В 
случае неисправности обратитесь в официальную службу 
технической поддержки Cecotec.
Дети не должны выполнять работы по очистке и 
техническому обслуживанию.
Храните прибор и его руководство по эксплуатации в 
безопасном и сухом месте, когда он не используется.

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Внимательно прочитайте эту инструкцию перед 
использованием прибора. Сохраните эту инструкцию по 
эксплуатации в будущем или для новых пользователей.
Убедитесь, что напряжение сети соответствует 
напряжению, указанному на паспортной табличке 
прибора и что розетка заземлена.
Данное устройство предназначен только для домашнего 
использования. Оно не подходит для коммерческого или 
промышленного использования. Не использовать на 
открытом воздухе.
Во время озоновой дезинфекции и в течение 30-40 минут 
после выключения устройства люди или животные не 
должны находиться в одной комнате с устройством. 
Пребывание в комнате может причинить вред живому 
организму.
Избегайте контакта глаз и дыхательной системой и 
выходным отверстием для воздуха.
Не используйте прибор в помещении с температурой 
выше 42 oC.
Не бросайте, не роняйте и не ударяйте по устройству. Не 
закрывайте отверстия для выхода воздуха, чтобы 
обеспечить правильную работу устройства и избежать 
других рисков.
Мы не несем ответственности за возможные повреждения 
или травмы, возникшие в результате неправильного 
использования или несоблюдения данного руководства по 
эксплуатации.
После использования устройства для дезинфекции озоном 
или удаления формальдегида озон может разлагаться на 
кислород, что не приводит к образованию его остатков.

РУССКИЙ РУССКИЙ
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2. КОМПОНЕНТЫ УСТРОЙСТВА

Рис.  1.
1. Шнур питания
2. Регулятор включения / выключения / таймера
3. Кнопка питания
4. Основной корпус
5. Отверстие выхода озона
6. Пластиковый шланг

3. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Достаньте устройство из коробки.
Перед использованием устройства снимите все упаковочные материалы с устройства. 
Сохраните оригинальную коробку.
Убедитесь, что все детали и компоненты включены в комплект и находятся в хорошем 
состоянии. Если наблюдаются какие-либо видимые признаки повреждения, 
немедленно обратитесь в официальный сервисный центр Cecotec.
Установите устройство на устойчивую безопасную поверхность или повесьте его на 
стену, используя 2 отверстия, расположенные на устройстве.

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Данное устройство генерирует озон и отрицательные ионы. Озон - фунгицид 
широкого спектра действия, который оказывает сильное уничтожающее действие 
на все виды бактерий и вирусов. Он может улучшить качество воздуха, а также 
устранить неприятные запахи в помещении.
Установите генератор озона на устойчивую поверхность или повесьте его на стену в 
хорошо проветриваемом помещении.
Для достижения наилучшего эффекта дезинфекции озоном закройте двери и окна. 
Во время дезинфекции в помещении не должно быть людей или животных.
Подключите устройство к источнику питания и нажмите кнопку питания. Засветится 
индикатор работы устройства.
Нажмите кнопку таймера +. По умолчанию время составляет 5 минут, каждый раз, 
когда нажимается кнопка +, время увеличивается на 5 минут. Максимальное время, 
которое можно установить на таймере, составляет 30 минут. Нажмите еще раз 
(после установки 30 минут), чтобы выключить функцию включения озонирования.
Нажмите кнопку таймера -. Каждый раз при нажатии кнопки - время уменьшается 
на 5 минут. Минимальное время, которое можно установить на таймере, составляет 
5 минут. Нажмите еще раз (после установки 5 минут), чтобы выключить функцию 
озонирования.
Поверните ручку таймера по часовой стрелке и установите желаемое время работы 
от 1 до 60 минут.

Поверните ручку таймера в положение 0 и нажмите кнопку питания, чтобы отключить 
питание.
Обеззараживание воды
В состав устройства входит пластиковый шланг, который можно использовать для 
очистки воды.
Подсоедините пластиковый шланг к выходному разъему для озона и введите другой 
конец шланга в емкость с водой для очистки.
Для очистки воздуха подсоединять пластиковый шланг не нужно.
Примечание: если устройство перестает работать, поверните ручку по часовой 
стрелке и установите желаемое время работы от 1 до 60 минут.

Применение:

Использование Время Преимущества

Химическая детоксикация в 
сельском хозяйстве для 
фруктов и овощей 10-20 минут

Уничтожает вирусы, разлагает 
оставшиеся агрохимические 
вещества, удобрения, 
предотвращает хронические 
отравления, продлевает время 
хранения продуктов.

Защита кожи и красоты Озонированная вода может удалять 
бактерии и грязь из пор на лице,
увеличивает и улучшает дыхание,
способствует улучшенному 
метаболизму и помогает
удалять косметику с кожи.

Ладони и стопы
20-30 минут

Защищает руки от бактерий и 
убивает грибок, предотвращая 
заражение.

Стирка одежды, 
дезодорирование
и отбеливание

5-10 минут

Озонированная вода эффективно 
отбеливает одежду, убивает 
бактерии и дезодорирует.

Чистка зубов

10-15 минут

Озонированная вода убивает 
бактерии во рту, устраняет 
неприятный запах изо рта и запах 
дыма. Снимает боль при чистке 
зубов, помогает при заболеваниях 
зубов и полости рта. Помогает в 
лечении абсцессов.

Детские товары и игрушки Очищает и стерилизует детские 
товары такие как товары для 
кормления, посуду или игрушки.
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8.СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ГАРАНТИЯ

На данный продукт предоставляется гарантия в течение 2 лет с даты покупки, при 
условии предоставления документа, подтверждающего покупку, нахождения продукта 
в отличном физическом состоянии и правильном пользовании, как описано в этом 
руководстве по эксплуатации. 
Гарантия не распространяется на следующие ситуации: 
• Продукт использовался в целях, отличных от предназначенных для него, 
использовался неправильно, подвергался падению, воздействию влаги, погружению в 
жидкие или коррозионные вещества, а также другим неисправностям, связанным с 
воздействием покупателя. 
• Продукт был разобран, модифицирован или отремонтирован лицами, не 
уполномоченными официальной службой технической поддержки Cecotec. 
• Неисправности, возникающие в результате износа его расходных или запасных частей 
из-за постоянного использования. 
• Гарантийное обслуживание покрывает все производственные дефекты вашего 
устройства в течение 2 лет, в соответствии с действующим законодательством, за 
исключением расходных деталей. В случае неправильного использования гарантия не 
распространяется. Если в любой момент вы обнаружите какие-либо проблемы с вашим 
продуктом или у вас возникнут какие-либо сомнения, обращайтесь в Официальный 
сервисный центр Cecotec

Smart Group
Сайт: https://service.smartgroup.ua/
№ тел.: 0 800 300 245

5. ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для очистки поверхности устройства используйте мягкую влажную ткань.
Не мочите и не допускайте попадания воды внутрь устройства.
Не используйте химические или агрессивные абразивные чистящие средства.
Если устройство не используется долгое время, храните его в безопасном сухом месте.

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: TotalPure 3000 Ozone / 8 Вт
Код устройства: 05618
Производство озона: 600 г / час
Диапазон изменчивости (отклонение производства): 600 мг / ч +/- 10%
Материалы, не подходящие для уровня концентрации, создаваемого устройством: 
Натуральный каучук.
Классификация генераторов озона: Генераторы озона типа C. Генератор озона для 
прямой и непрямой подачи озона, который не оснащен системой растворения озона 
или механизмом автоматического управления производством озона.
Сделано в Китае | Разработано в Испании

7. УТИЛИЗАЦИЯ СТАРЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Европейская директива 2012/19 / EU об утилизации электрического и 
электронного оборудования (WEEE) устанавливает, что старые 
бытовые электроприборы нельзя утилизировать вместе с обычными 
несортированными муниципальными отходами. Старые приборы 
должны собираться отдельно, чтобы оптимизировать утилизацию и 
переработку содержащихся в них материалов, а также снизить 

воздействие на здоровье человека и окружающую среду. Перечеркнутый символ 
«мусорная корзина» на изделии напоминает вам о вашей обязанности правильно 
утилизировать прибор. Если устройство имеет встроенную батарею или использует 
аккумуляторы, их следует извлечь из прибора и утилизировать соответствующим 
образом. Потребители должны связаться со своими местными властями или розничным 
продавцом для получения информации относительно правильной утилизации старых 
приборов и / или их батарей.
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kitchen, make sure not to spray water on the machine and 
avoid any risk of wetting it in order to avoid damage to the de-
vice.
The device contains an ozone high-pressure module, there-
fore it must only be disassembled or repaired by qualified 
personnel. In case of fault or malfunction, contact the official 
Technical Support Service of Cecotec.
Cleaning and maintenance tasks must not be carried out by 
children.
Store the appliance and its instruction manual in a safe and dry 
place when not in use.

SAFETY INSTRUCTIONS

Read these instructions thoroughly before using the appliance. 
Keep this instruction manual for future reference or new users.
All safety instructions should be closely followed when using 
the appliance.
Make sure that the mains voltage matches the voltage stated 
on the rating label of the appliance and that the wall outlet is 
grounded.
This product is designed only for household use. It is not 
suitable for commercial or industrial use. Do not use outdoors.
During ozone disinfection and within 30-40 minutes after the 
device has been turned off, people or animals shall not remain 
in the same room as the device. Staying in the room could cause 
body harm.
Avoid contact between eyes or respiratory system and the air 
outlet.
Do not operate the device in room where temperature is above 
42 ºC.
Do not throw, drop o cause any impact on the unit. Do not block 
air outlets in order to ensure proper operation and to avoid 
risks.
No liability is accepted for any eventual damage or personal 
injuries derived from misuse or non-compliance with this 
instruction manual.
After using the device to conduct ozone disinfection or remove 
formaldehyde, ozone can be decomposed into oxygen itself, 
which will not produce residual leave.
Make sure your hands are dry before handling the plug or 
switching on the appliance.
Place the appliance on a flat, stable surface.
When used in a damp environment such as a bathroom or a 

ENGLISH ENGLISH
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2.PARTS AND COMPONENTS

Fig. 1. 
1. Power cord
2. On/off/timer knob
3. Power button
4. Main body
5. Ozone outlet
6. Plastic hose

3. BEFORE USE

Take the product out of the box.
Remove all packaging material and keep the original box. 
Make sure all parts and components are included and in good conditions. If any sign of visible 
damage is observed, contact immediately with our official Technical Support Service.
Place the device on a stable, safe surface or hang it from the wall by using the 2 holes located 
on the pack part of the device.

4. OPERATION

This device generates ozone and negative ions. Ozone is a broad-spectrum fungicide, which 
has a strong killing effect on all kinds of bacteria and viruses. It can improve air quality an 
eliminate unpleasant smells too.

Place the ozone generator on a stable surface or hang it from the wall in a well-ventilated 
room.
In order to achieve the best ozone disinfection effect, close the doors and windows. There 
should be no person or animal inside the room during disinfection.
Connect the device to a power supply and press the power button. The operation light 
indicator will turn on.
Press the + timer button. The default time is 5 minutes, every time the + button is pressed, the 
time will increase by 5 minutes. The maximum time the timer can be set is 30 minutes. Press 
one more time (after setting 30 minutes) to turn the ozone function off.
Press the - timer button. Every time the - button is pressed, the time will decrease by 5 
minutes. The minimum time the timer can be set is 5 minutes. Press one more time (after 
setting 5 minutes) to turn the ozone function off.
Turn the timer knob clockwise and set the desired operating time, from 1 to 60 minutes.
Turn the timer knob to the 0 setting and press the power button in order to cut the power 
supply.

Water disinfection
The device includes a plastic hose that can be used to purify water.
Connect the plastic hose to the ozone outlet connector and introduce the other end of the 
hose to a container with water to be purified.
The plastic hose does not need to be connected for air purifying.

Note:
If the device stops operating, turn the knob clockwise and set the desired operating time, 
from 1 to 60 minutes.

Application

Use Time Benefits

Agriculture chemical 
detoxification for fruit and 
vegetable

10-20 minutes Kill viruses, decompose remaining 
agrochemical substances, fertilisers, 
prevent from chronic poisoning, 
prolong food storage time.

Skin protection and beauty 20-30 minutes Ozone water can remove bacteria 
and feculence inside face pores, 
increase and improve respiration, 
promote metabolism and helps 
removing cosmetics from skin.

Hand and feet 20-30 minutes Keeps bacteria away from hands 
and kills epiphyte, ensuring no 
infection.

Washing clothes, deodorising 
and bleaching

5-10 minutes Ozone water can effectively bleach 
clothes, kill bacteria and deodorise.

Teeth brushing 10-15 minutes Ozone water can kill bacteria in 
mouth, remove halitosis and the 
smell of smoke. It removes pain 
during teeth brushing, aids in curing 
teeth and mouth diseases. Helps 
cure abscess.

Baby products and toys 10-15 minutes Cleans and sterilises baby products 
such as feeder, dishware or toys.
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The product has been used for purposes other than those intended for it, misused, beaten, 
exposed to moisture, immersed in liquid or corrosive substances, as well as any other fault 
attributable to the customer.
The product has been disassembled, modified, or repaired by persons, not authorised by the 
official Technical Support Service of Cecotec.
Faults deriving from the normal wear and tear of its parts, due to use.
The warranty service covers every manufacturing defects of your appliance for 2 years, based 
on current legislation, except consumable parts. In the event of misuse, the warranty will not 
apply.
If at any moment you detect any problem with your product or have any doubt, do not hesitate 
to contact Cecotec Technical Support Service at +34 963 210 728.

5. CLEANING AND MAINTENANCE

Use a soft, damp cloth to clean the device’s surface.
Do not wet or allow water to come inside the device.
Do not use chemical or harsh abrasive cleaning agents.
Store the device in a safe, fry place when not used for a long time.

6. TECHNICAL SPECIFICATIONS

05618 TotalPure 3000 Ozone / 8 W
Ozone production: 600 g/hour
Range of variability (production deviation): 600 mg/h +/- 10 %
Materials not suitable for concentration level generated by the unit: Natural rubber.
Ozone generator classification: Type C ozone generator. Ozone generator for direct and indirect 
discharge that does not include dilution system or production automatic control mechanism.
Made in China | Designed in Spain

7. DISPOSAL OF OLD ELECTRICAL APPLIANCES

The European directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic 
Equipment (WEEE), specifies that old household electrical appliances must 
not be disposed of with the normal unsorted municipal waste. Old appliances 
must be collected separately, in order to optimize the recovery and recycling 
of the materials they contain and reduce the impact on human health and the 
environment.

The crossed out “wheeled bin” symbol on the product reminds you of your obligation to dispose 
of the appliance correctly. If the product has a built-in battery or uses batteries, they should be 
removed from the appliance and disposed of appropriately.
Consumers must contact their local authorities or retailer for information concerning the 
correct disposal of old appliances and/or their batteries.

8. TECHNICAL SUPPORT AND WARRANTY

This product is under warranty for 2 years from the date of purchase, as long as the proof 
of purchase is submitted, the product is in perfect physical condition, and it has been given 
proper use, as explained in this instruction manual.
The warranty will not cover the following situations:
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