FUNCIONAMENTO

PARABÉNS
Você acaba de adquirir um produto da linha EKAZA!
Nossos produtos trás facilidade, economia de energia
e segurança.

A CAIXA CONTÉM:

ELIMINADOR DE ODORES
Manual do Usuário

1 x Eliminador de odores
1 x Cabo Micro USB
1 x Etiqueta de espuma
1 x Placa de metal

Como funciona: O gerador de ozônio interno
converte o O do ar em O .
O O tem propriedades oxidantes ativas para a
decompor as moléculas de odor, e torna-las
inofensivas, podendo ser utilizado em banheiros para
gatos.
Pode também destruir as membranas e estruturas de
bactérias e tem um seguro efeito esterializante.

SOBRE O ELIMINADOR
ESPECIFICAÇÕES
Modelo: EKS-FE010
Dimensões: 99.6x51.7x41.5mm
Peso: 153g
Bateria: Lithium 220mAh
Modo de funcionamento: Acionamento por tempo ou
sensor de presença
Distância do infravermelho: Cerca de 1m

SOBRE O ELIMINADOR

Mode I
Modo Timer: libera o ozônio um vez a
cada intervalo

OFF

Modelo: EKS-FE010

OPERAÇÃO

OPERAÇÃO
3. Pressione bem ﬁrme a placa de metal para ter
maior segurança;

貓廁

Banheiro
do gato

4. O eliminador pode ser montado na placa de
metal;

1. Cole a placa de metal no adesivo de espuma e ﬁxe o
adesivo na posição esperada;

3M

Oríﬁcio para saída de
ozônio

OPERAÇÃO
5. Selecione o modo de funcionamento: Mude de
desligado para o modo desejado

Para outros tipos: coloque o dispositivo mais perto
da fonte de odor;

Desligado
O eliminador está desligado

Porta Micro USB
Status da bateria LED
Vermelho:
Recarregar/Carregando
Verde:
Bateria carregada

Para banheiros de gatos abertos: cole o adesivo de
espuma na parede próximo ao banheiro (mais ou
menos 5 cm acima do banheiro do gato);

Mode II
Modo Timer com sensor habilitado:
depois do sensor ser acionado o ozônio
é liberado após um minuto

Sensor Presença
Status do LED
Azul: Funcionando
Azul piscando lento:
Acionado por timer(modo III)
Desligado: em espera

2. Tipos de colagem:
Para banheiros de gatos fechados: cole o adesivo de
espuma dentro do teto do banheiro;

Banheiro
do gato

PRECAUÇÃO
1. Este produto não é a prova d'agua, NUNCA
coloque-o diretamente na água;
2. NUNCA retire a bateria ou desarme você mesmo;
3. NUNCA bloqueei a saída de ar, sempre deixe a saída
liberada;
4. Caso utilize para crianças, sempre mantenha sob
supervisão de um adulto;
5. Modo I é recomendado para uso apenas quando
não estiver na presença de humanos ou animais.

4 - A garantia não é estendida para perda ou danos
causados pelo envio e postagem do produto.
5 - Os termos da garantia e suas condições estão
sujeitos a mudança sem aviso prévio

Itens Fora da Garantia
1. Reparos não autorizado, uso indevido, colisões,
negligência, abuso, exposição a umidade ou água,
acidentes, alterações, uso indevido de acessórios,
rasgo ou alteração de adesivos ou marcas de
contratação;
2. Danos causados por força maior;

CARREGAMENTO
1. Retire o eliminador e conecte na fonte de energia
para carregar a bateria, pode levar cerca de 3 horas.

TERMO DE GARANTIA
Termo de Garantia
1 - O cliente precisa apresentar a nota ﬁscal quando
precisar acionar a garantia durante o período
indicado na embalagem.
2 - A garantia deste produto é de 1 ano para defeitos
de fabricação (incluindo as partes) a partir da data
da compra.
3 - A garantia será inválida se alguma das condições
acontecer:
A) Não for apresentada uma nota ﬁscal com a data
de compra;

Importado e Distribuído no Brasil por:
Eastern Keystone Eletrônico e Segurança LTDA
CNPJ: 31.205.535/0001-22
SAC: 0800-988-5558 sac@ekstech.com.br
Validade: Indeterminada
Fabricado na China

B) Reparos ou modifcações não autorizadas forem
feitas;
C) Danos causados por não seguir as instruções
contida neste manual, mau uso, fogo, água,
fenômenos da natureza e outros.

3. Passado o período de validade da garantia;
4. Danos ou mau funcionamento causados por
problemas que não sejam o design, a tecnologia, a
fabricação e a qualidade do produto.

