
INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA. 
LEIA ESSAS INSTRUÇÕES NA ÍNTEGRA.

GUARDE ESSAS INSTRUÇÕES PARA REFERÊNCIA FUTURA.
iClean™ mini

DÚVIDAS OU PROBLEMAS
Entre em contato com a Tersano pelo número +1 519 737 7588  

em caso de dúvidas ou problemas com seu iClean mini.

O produto pode variar ligeiramente das ilustrações 
incluídas neste guia de uso e manutenção.

 PREPARAÇÃO
IMPORTANTE:  
Familiarize-se com 
seu novo iClean mini.

Seu kit do iClean  
mini inclui:

 � Aparelho  
iClean mini

 � Cabo de 
carregamento

 � Instruções
 � Caixa 

 

CARREGAR

 

 

 � A entrada do carregador está localizada na 
parte traseira do iClean mini.

 � Conecte o cabo do carregador ao aparelho.
 � Insira o cabo do carregador em uma 

tomada padrão (AC 100-240V/60Hz 0,3A).
 � Uma luz vermelha que pisca devagar 

na parte superior indica que o aparelho  
está carregando.

 � Quando o carregamento estiver concluído, 
uma luz azul piscará na parte superior.

 � Retire o cabo do carregador da tomada e 
desconecte o carregador do iClean.

Nota: Se o iClean mini não funcionar quando 
o botão de ativação for pressionado, o iClean 
precisará ser recarregado. O iClean mini não 
funciona durante o processo de carregamento.

ENCHER

 � Gire o reservatório no sentido anti-horário e 
remova-o do iClean mini.

 � Encha o reservatório SOMENTE com água 
de torneira fria.

 � Reconecte o reservatório ao iClean mini e 
gire-o no sentido horário para apertar.

 � Encha SOMENTE com água de torneira.
 � NÃO adicione químicos ou sabão.
 � Não submerja em água.

 USO
INDICADORES

 � Quando o botão de ativação é pressionado, 
uma luz azul contínua na parte superior 
indica que o iClean mini está produzindo 
ozônio aquoso.

 � Uma luz vermelha contínua na parte superior 
indica que o reservatório está vazio.

LIMPAR
 � Pressione o botão de ativação na parte 

frontal do iClean mini para molhar a 
superfície que deseja limpar.

 � Seque a superfície com um pano de 
algodão, microfibra ou com papel.

Nota: não é necessário secar completamente – 
a água residual evaporará sem deixar manchas.

SANITIZAR
 � Elimine germes apenas em superfícies 

rígidas, não-porosas.
 � Limpe a superfície com o iClean mini.
 � Pressione o botão e pulverize a superfície 

com ozônio aquoso.
 � Seque a superfície com tecido seco e limpo.

 CUIDADOS
RECARREGAMENTO

 � Não é necessário descarregar a bateria 
completamente antes de recarregar.

 � Utilize SOMENTE o carregador fornecido 
com o kit iClean mini.

MANUTENÇÃO
Para manter um desempenho consistente, siga 
essas instruções de manutenção.

 � Esvazie o reservatório ao fim de cada dia.
 � Com o reservatório vazio encaixado, pressione 

o botão de ativação por 5 segundos para 
eliminar água excedente.

 � Quando o iClean mini não for utilizado 
por mais de 5 dias, encha o reservatório 
completamente, pressione o botão de 
ativação, e pulverize até que o reservatório 
esteja vazio. Então encha o reservatório e o 
iClean mini estará pronto para usar novamente.

 � Utilize apenas peças e acessórios vendidos 
ou recomendados pelo fabricante.

 � iClean mini NÃO pode ir à máquina de  
lavar louça.

 � iClean mini não é um brinquedo. Supervisão 
é necessária na presença de crianças.

ARMAZENAMENTO
 � Esvazie o reservatório.
 � Guarde na vertical em temperatura ambiente.
 � Não descarte o aparelho ou bateria no lixo 

doméstico. Descarte adequadamente.   
Contate a Tersano com dúvidas.

 � Guarde na vertical e em local fechado 
acima de 40°.
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DESCRIÇÃO DO PRODUTO
iClean mini Ozônio Aquoso Cor Azul escuro

Modelo LQFC200 Qualidade da Água Água da torneira limpa

Bateria 7.4V Li-ion Temperatura da Água 4-40°C

Carregador 9V DC (100-240V AC 50-60Hz) Peso Líquido 300g

Dimensões 85 x 63 x 230mm Capacidade do  
Reservatório 150ml

Tempo de 
Carregamento 1 hora Concentração de O³   

em Água até 1,7 ppm

CUIDADO

 � Para a primeira utilização, carregue por  
4 horas e então pulverize pelo menos um 
reservatório de água para ativar a unidade  
e atingir assim o valor de concentração de  
O³ normal em água.

 � Não pulverize diretamente nos olhos.
 � Evite lavar o aparelho com água.
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DÚVIDAS OU PROBLEMAS
Entre em contato com a Tersano pelo número +1 519 737 7588  

em caso de dúvidas ou problemas com seu iClean mini.

O cartucho dever ser substituído a 
cada 3 meses (sazonalmente)
O cartucho de reposição é  

essencial para que o iClean™ 
mini faça a higienização e  

desodorização adequadamente.

CARTUCHOS SAO™ DE REPOSIÇÃO
Garante que o iClean mini faça a Higienização e Desodorização
Um filtro dura mais de 1.000 jatos

O produto pode variar ligeiramente das ilustrações 
incluídas neste guia de uso e manutenção.

SUBSTITUIÇÃO DO CARTUCHO DO SEU iCLEAN™ MINI

4. Recoloque o reservatório.3. Empurre o novo car-
tucho para cima e para 
dentro da fenda.

1. Quando a janela do cartucho 
muda de laranja para vermelho, 
é hora de substitui-lo.

2. Abra o reservatório e puxe 
o cartucho para baixo para 
desencaixá-lo.

Vermelho

Novo


