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Információk és használati utasítás és garancia
Köszönjük, hogy a Cool -H3, H6, ózongenerátort választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati
utasítást, melynek betartásával hosszú ideig fogja problémamentesen élvezni az Ön Mobil-O3
ózongenerátorának szolgáltatását.
A használati utasításban esetleg nem szereplő információkért kérjük, hívja a +36 1 422-1818 telefonszámon,
vagy keressen bennünket e-mailben: mail@cool4u.hu
Műszaki adatok H3, H6 típusok:
Termelt ózon: H3: 3g/óra, H 6: 6 g/óra (típustól függően, párakompenzácós kiépítettséggel) Szabad levegő
áramlással előállított O3
Feszültség: 220V
Belső biztosíték: 1Amper (a hátlapon elhelyezett)
Súlya: 2 -4 kg (modell függvényében)
Műszerdoboz: Rinzán réteggel bevont könnyűfém.
Fontos: A Mobil H és széria típusai nem használhatóak a helyiségek levegőjének folyamatos
tisztításához-kezeléséhez!
Hogyan használjuk az ózon-generátort?
Az előállított ózon nehezebb a levegőnél ezért ajánlott a tisztítandó helyiségben a gép minél
magasabbra (pl. szekrény vagy létra teteje) való elhelyezése.
Helyezze az ózongenerátort kemény, száraz felületre. Az indítás előtti szükséges előkészületek: ablakok
bezárása, növények eltávolítása, ezüst tárgyak elzárása v. eltávolítása; valamint fontos, hogy a kezelés
alatt emberek, kisállatok ne tartózkodjanak a helyiségben!
A hálózati dugót csatlakoztassa a 220V-os fali vagy hosszabbítós aljzathoz. A H modelleknél Javasoljuk
időzítő kapcsoló-óra (sok helyen kapható!) használatát!
Az ózongenerátor indítása után a helyiséget azonnal hagyjuk el!
A kezelés teljes befejezése után 5-10 percnyi szellőztetés javasolt!!!
Ózon kezelések
Az ózon generátor használatával egyszerre 6 féle (szagtalanító, higiéniai, rovarirtó, füst elleni,
penésztelenítő és allergiai) fontos kezelési funkció kerül elvégzésre. Semmiféle adalék, segédanyag
használata nem szükséges. A kezelések alkalmazási technológiáját az alábbiakban olvashatja.
„Sokkoló-kezelés”–t javaslunk akkor, amikor nem csak a levegő tisztítása, hanem erős, beívódott füstés más kellemetlen szagok, penész és doh megszüntetése, valamint rovarirtás a cél!
- Dohányfüst, doh- és egyéb erős szagok kivonása.
Egy kb. 30m2-es szoba kezelése átlagosan 6 óra üzemelési, és 3 óra állásidőt vesz igénybe. Üzemeltessük
az ózongenerátort 2 órán keresztül, majd várjunk 1 órát. (Ez a korábbiakban említett időzítő kapcsoló-órákon
könnyen beállítható!) Ezután győződjünk meg az illat-szag szintjéről, és ehhez mérten ismételjük meg a 2
órás kezelést és 1 óra várakozást -szükség szerint akár többször is. Nagyobb teljesítményű gépek
használata esetén lehet, hogy már az első ciklus tökéletes eredményt hoz!
A legjobb hatást jól leszigetelt helyiségben tudunk elérni, viszonylag alacsony hőmérsékletnél. A termelt
ózon az alacsonyabb hőmérsékletnél lassabban oszlik el. Magas páratartalom esetén az ózon-generátor
használatakor - amennyiben a helyiségben klíma-berendezés (csak belső keringtetésü rendszer)
üzemeltethető, javasoljuk azt bekapcsolni!

- Rovarirtás: kövesse a dohányszag-kivonásnál leírtakat! (A rovarok kiirtása O3 alkalmazásával gyakorlati
akadályba ütközik, miután a bogarak, pókok stb. ösztönszerűen elbújnak vagy elmennek a számukra
veszélyez tett területről, így ez a folyamat teljességgel nem kivitelezhető)
- Penésztelenítés: Keverjen össze egyenlő mennyiségű Clorox-ot (vagy Hypo-t) és vizet (pl. mindkettőből 1
litert) az oldattal nyeles súrolókefével jól dörzsölje át a penészes felületeket. Várja meg a felületek
száradását. Ezt követően használja a helyiség alapterületéhez megfelelő ózon generátort. A sokkoló
kezelés üzemelési ideje 2.5 óra 1 órás szünetekkel, legalább 3 x ismételve. Győződjön meg Ld. Hasznos
tudnivalók!
Dohányfüst kivonása autókból és lakókocsikból
1 óra üzemidő javasolt, majd 1 óra várakozás. Ismételhető szükség szerint. Az autók beltéri
szagtalanításához ajánljuk a Mobil-HC-3 típusú ózongenerátort, mely speciálisan az autók szellőző és klíma
levegőcsatornáiba beivódott illatok/szagok kivonására készült. A Mobil H3 típusú géppel ez a művelet nem
végezhető el tökéletesen, amennyiben nagymértékű a szag beivódása a légcsatornákban!
Amennyiben csak higiéniai vagy fertőtlenítő (baktériumok kivonására szolgáló) kezelést szükséges végezni,
a csökkentsük a „sokkoló kezelés” időtartamát 50%-al!
Figyelem!
Ne üzemeltesse az ózongenerátort 80% páratartalom felett, vagy ahol állóvíz van jelen. Párás környezetben
javasolt a „sokkoló-kezelés” és a párátlanító egyidejű üzemeltetése. Hűvösebb (20C fok alatti)
üzemeltetésnél, az ózon tovább lebeg az alacsonyabb hőmérsékletű levegőben. Az ideális ózon előállítási
hőmérséklet 18-24C között 70% páratartalom szintig. Nyári forróságban a leghatásosabb eredmény
klimatizált helyiségekben érhető el.
Karbantartás
A corona-lemez üzem-idő élettartama kb.10.000 óra, de ennek eléréséhez a lemez időszakos karbantartása
szükséges. A készülék áramtalanítsa után a karbantartásához a készülék hosszanti oldalain található 4db
csavart távolítsuk el, a lemez házat enyhén széthúzva emeljük le és a fehér porcelán corona-lemez felületét
tisztításához finom ecsetet, vagy alkohollal nedvesített, finom törlőkendőt használjunk, mellyel portalanítsuk
a látható felületet!
A garancia ideje alatt szükséges karbantartást-tisztítást cégünk díjmentesen elvégzi minden ózon generátor
üzemeltetőnek, abban az esetben, ha a gépet központunkba be-el szállítják vagy a szállítási költségeket
100%-ban megfizetik.
Levegő szűrő: az elpiszkolódott szűrő cseréjét csak hasonló típusú szűrő betét alkalmazásával végezzük el.
Egyéb mosható szivacs típusú szűrőket ne használjunk!
Első használathoz
Győződjön meg, hogy minden csavar és kábelcsatlakozás rendeltetésszerűen helyezkedik-e el.
Hasznos tudnivalók:
Könnyen megjegyezhető: az általánosan szükséges ózon-mennyiség 1 g/óra kb. 10m2-es (2,8m -3.20m
belső magasságú) helyiség megfelelő kezeléséhez! Kb. 18-23C fok hőmérsékletnél az ózon eloszlása kb.
30 percet vesz igénybe, fele hőmérsékleten ez az idő megduplázódik
Az ózon „sokkoló-kezelés” hatásos elvégzéséhez a termelt ózon mennyisége fontos tényező. A
penészgombák kivonására 10m2-es helyiségben 2g/óra ózon használata szükséges! A 3g/óra teljesítményű
Mobil-O3-H3 generátor kapacitása kb. 30m2 alapterületig elegendő. Amennyiben a helyiség számottevően
nagyobb, a Mobil-O3-H6 típusú ózongenerátor használatát javasoljuk. Nincs “túl sok ózon”! Az ózonból
nem árt a több, így a nagyobb teljesítményű generátorok használhatóak kisebb helyiségekben, de miután a
termelt O3 atom 20C-nál kb.30 perc után visszaalakul oxigénné, a kis illetve nem megfelelő teljesítményű
ózon-generátorral a túl méretes helyiség telítése elmarad így a kezelése eredménytelen lesz! A
bekapcsolást követően ne tartózkodjon 1 percen túl a helyiségben! Az ózongenerátor megfelelően működik,
ha „friss esőszag”érezhető.
Garancia
Az ózongenerátorok teljes körű garanciaideje 12 hónap. A vásárlás időpontját a számlával kell igazolni.
Javításkor a felmerülő szállítási költségek minden esetben a tulajdonost terhelik. Garancián túli szerviz és
javítási szolgáltatást a Cool4U Kft. veheti igénybe.

