FIGYELMEZTETÉSEK – CSAK IPARI HASZNÁLATRA

-

Használat előtt fontos minden előírás elolvasása és megértése. Nem az előírások szerinti használat

-

veszélyhelyzetet teremthet.
-

-

Az időzítő 10 perces osztásonként állítható egészen 90 percig, a fele 30 perces osztásokkal maximum 10 órát
adhatunk meg.

A készülék ózont hoz létre, amely egy erősen oxidáló anyag. Az ózon koncentrációnak köszönhetően

-

A megfelelő kezelés kiválasztása utána a

a használat során nem tartózkodhat senki a kezelt térben.

-

Ezután a zöld LED kigyullad és el kell hagyni a helyiséget.

gomb megnyomásával indítható a program.

Csak zárt térben használható.
Működtetés közben hagyja el a kezelt teret vagy helyiséget és távolítson el onnan minden növényt

A KEZELÉS VÉGÉN

vagy állatot.
-

Nem működtethető gyúlékony por vagy gőz jelenlétében (pl. fűrészpor vagy petróleum).

-

A program befejezése után 10 perccel a zöld LED kialszik.

-

A kezelés után szellőztessük ki a fertőtlenített teret alaposan.

-

Ezután alaposan át kell szellőztetni a kezelt teret.

-

Ha az eszközt 12V-ról üzemeltetjük, bizonyosodjunk meg róla, hogy a gépjármű akkumulátora jó és

-

Egy órás működtetés kevesebb, mint 2%-al meríti az akkumulátort.

teljesen feltöltött állapotban van.

HIBAELHÁRÍTÁS
-

Az LCD nem kapcsol be:

ELŐÍRÁSOK
-

Mobil alkalmazás: Parkolja le a járművet járó motorral és állítsa a szellőző rendszer belső

-

Az AC adapter vagy a 12V-os külső táp nincs csatlakoztatva vagy hibás.
Az áramforrás és a készülék közötti kábel meghibásodott.

A zöld LED villog:

keringetésre, majd a ventilátor sebességet állítsa a legmagasabbra.

-

o
o

o

Ellenőrizni kell az LCD-t a hibadiagnózisért.

Egy átlagos gépjárműves alkalmazás kb. 20-30 percig tart. Erősebb szagok vagy nagyobb járművek

o

Az UV lámpa hibás vagy elérte az 5000 órányi működést és cserét igényel.

esetén hosszabb idejű kezelés szükséges.

o

A ventillátor javításra vagy cserére szorul.

Álló/helyhez kötött alkalmazás: Takarja el az összes nyílást és rést ezzel biztosítva, hogy az ózon a
zárt térben marad. Ha rendelkezik levegő keringető ventillátorral, akkor maximális fokozaton

RÉSZEGYSÉGEK

üzemeltesse. Egy átlagos szobai alkalmazás ideje függ a fertőzöttségi szinttől és a szoba
méretétől, minimum 1 óra javasolt.

ELHELYEZÉS
-

Sima felületen helyezze el a készüléket úgy, hogy az LCD kijelző felfelé legyen.

-

Bizonyosodjon meg, hogy a készülék mindkettő oldalán van elegendő hely az akadálytalan
beszíváshoz vagy levegőszállításhoz.

-

UV izzó: 410212

-

AC adapter: 410211

-

12V-os adapter: UVEC 07-G

GARANCIA
-

A termékre 12 hónapos garancia vonatkozik a vásárlás napjától. Nem terjed ki olyan esetekre,
amikor a meghibásodást rongálás vagy nem megfelelő használat okozta. A garancia nem terjed ki az

TÁPELLÁTÁS

izzóra és a vezetékekre.

-

AC adapter vagy 12V-os adapter

KÖRNYEZETVÉDELEM

-

Ha AC adaptert használunk járműves alkalmazáshoz, akkor résnyire tekerjük le az ablakot és ott

Az izzó tartalmaz kis mennyiségű higanyt. A környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kezelje.

vezessük át a kábelét.

MÉRETEK
PROGRAMOZHATÓ IDŐZÍTŐ
-

A kezelés ideje a LCD kijelzőn a

és a

gombokkal állítható be.

-

Tömeg: 2.3 kg

-

Az készülék mérete: 14 cm x 14 cm x 34 cm

