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Használati útmutató

Kérjük, fi gyelmesen olvassa el a használati útmutatót, mielőtt haszná-
latba veszi ózongenerátorát! A készülék autók belső terének, kisebb 
helyiségeknek ózonnal történő időszakos (nem folyamatos) kezelésére 
lett kifejlesztve: vegyszer nélküli teljes szagtalanítás, légtisztítás, klíma-
tisztítás, fertőtlenítés, higiéniai kezelés.

fiGYeLeM!

Nagy mennyiségű ózon közvetlen belégzése káros és irritáló lehet az 
élőlényekre, ezért a készülék működése közben távolítson el minden 
személyt és állatot a kezelendő területről, majd zárja le azt! 

A kezelés után várjon legalább 30 percet, amíg a kezeléshez szükséges 
ózon semlegesítődik, majd szellőztesse ki a kezelt területet, amely ezu-
tán már újra elfoglalhatóvá válik! A készülék nem egészségügyi célokra 
lett tervezve, ne használja ilyen célra!

Az áramütés elkerülése érdekében ne távolítsa el a készülék burkola-
tát, az ózonlap cseréje esetén teljesen áramtalanítsa a készüléket (húz-
za ki a konnektorból)!

Használati útmutató
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Specifikációk

Modell HE-150

áramellátás AC 220-240 V/50-60 Hz

áramfogyasztás 55 W

ózonlap mérete 90x50 mm

áthaladó levegő
mennyisége

Max. 80 CFM (2,24 m3/min)

Aktív ózonkibocsátás 3,5 g/h

Zajszint 35 dB

Termék mérete 175x150x205 mm

Termék súlya 2,0 kg
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iDŐZÍTŐ kApcSOLó
Az óramutató járásával megegyezően elfordítva állítsa be a kezelés kí-
vánt időtartamát (maximum 2 óra).

MŰkÖDÉST ViSSZAJeLZŐ fÉNY
A jelzőfény világít, amíg a készülék bekapcsolt állapotban van (ózonki-
bocsátás történik).

Időzítő kapcsoló

Működést
visszajelző fény

Az ózongenerátor felépítése

elölnézet
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Az ózongenerátor felépítése

Hátulnézet

BiZTOSÍTÉkTARTó
A készülékben található biztosíték zárlat esetén leold. Javítás, ellenőr-
zés után cserélje a biztosítékot! (Csere biztosíték található a tartóban.)

TápeLLáTáS
220~240 V

Ventilátor

Tápellátó kábel aljzata

Biztosítéktartó

A biztosíték cseréje.
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Az ózongenerátor használata

Az ózongenerátor légtisztító berendezés arra lett kifejlesztve, hogy a 
nemkívánatos szagokat eltávolítsa a járművek belső teréből, valamint 
kisebb helyiségekből. A szagok erősségének és a helyiség méretének 
függvényében az időzítő kapcsoló segítségével beállítható a kívánt ke-
zelési időtartam. A kezelés vége után várjon legalább 30 percet, amíg 
a lezárt területen az összes ózon semlegesítődik, és szellőztetés után 
lépjen csak be a kezelt területre.

A használat lépései

• Szüntesse meg a szagforrásokat (kosz, szemét, ürülék stb.)!

• A kezelni kívánt területről távolítson el minden személyt és állatot, amelyekre káros lehet 
az ózon belégzése!

• Zárja le a kezelni kívánt területet!

• Helyezze el az ózongenerátort a legerősebb szagforráshoz közel, fi gyeljen arra, hogy a 
levegő át tudjon áramolni a készüléken (ne takarja le és zárja el a ventilátor útját és az 
ózonkimeneti részt)! 

• Gépjárműben: Helyezze el a készüléket a lábtérbe, állítsa a légbefúvó rendszert belső 
keringetésre közepes fokozaton úgy, hogy a levegőt a szélvédőre vagy a felső részre fúj-
ják a légbefúvók! A motornak nem kell járnia, nem kell bekapcsolni a klímát, de hosszú 
kezelés alatt érdemes akkumulátor töltőt kapcsolni a gépjárműre.

• Állítsa be az időzítőt a kívánt értékre és hagyja el a járművet, helyiséget!

• A kezelés befejezése után várjon legalább 30 percet, mielőtt beszáll az autóba, bemegy 
a helyiségbe! Ennyi idő kell ugyanis ahhoz, hogy a kezelés alatt kibocsátott ózon sem-
legesítődjön.

• Szellőztesse ki a kezelt területet! 
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Karbantartás

Az ózon termeléséről a készülék házában található ózonlap gondos-
kodik. Ez az ózonlap idővel elhasználódik, így a készülék kibocsátott 
ózonmennyisége lecsökken, ezért a folyamatos, hatékony ózonkibo-
csátás miatt, használattól függően félévente, évente ki kell cserélni az 
ózonlapot. Az ózonlap elhasználódását a kezelés utáni jellegzetes ózo-
nillat intenzitásának csökkenése jelzi.

Hogyan kell kicserélni az ózonlapot?

• Áramtalanítsa a készüléket (húzza ki a konnektorból)! 

• Csavarhúzó segítségével, a csavarok eltávolítása után távolítsa el a készülék burkolatát!

• A műanyag rögzítőt kipattintva, húzza ki az ózonlapot a helyéről!

• Helyezze be az új ózonlapot, és pattintsa vissza a műanyag rögzítőt!

Karbantartás

Ózonlap műanyag rögzítője

Hűtőlap

Ózonlap
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