
Typ: FM-300
Napięcie: AC 220~240V
Moc: 12W
Wydajność pompy: 2~3L/min
Wydajność ozonu: min. 200mg/godz max. 350mg/godz.

SCHEMAT:

Wtyczka – podłączyć do źródła prądu
Lampka wskazująca – wskazuje pracę urządzenia
Przycisk czasu – wybiera  czas pracy: 6, 18, 30 min.
Włącznik/Wyłącznik – włączanie oraz wyłączanie urządzenia
Wyjście ozonu – wyjście ozonu: przenikanie do powietrza lub do wody

SPOSÓB PRZENIKANIA DO POWIETRZA:

A) Zamontuj urządzenie na ścianie bądź postaw na blacie (zaleca się mocowanie urządzenia na   znacznej wysokości 
tak, by dzieci nie miały dostępu)
B) Włącz
C) Wciśnij przycisk czasu i wybierz długość pracy
D) Do ozonowania pomieszczeń nie jest wymagane stosowanie kamienia z rurką.

SPOSÓB PRZENIKANIA DO WODY:

A) Zamontuj urządzenie na ścianie bądź postaw w pomieszczeniu ozonowanym
B) Włącz
C) Na jednym końcu silikonowej rurki umieść załączony kamień powietrzny, drugi koniec podłącz do wyjścia ozonu. 
Upewnij się, że podłączenia są mocne (dotyczy ozonowania wody).
D) Włóż końcówkę z kamieniem do wody
E) Wciśnij przycisk czasu i wybierz długość pracy
UWAGA: Rurkę należy podłączyć do tego samego wyjścia ozonu.

UWAGI !!!!

• Wysokie napięcie w urządzeniu, nie rozmontowywać 
• Jeśli urządzenie jest używane w małym pomieszczeniu, prosi się o oddalenie. 

Po 15 minutach od wyłączenia można wejść do pomieszczenia
• Podczas używania w wodzie, należy zwrócić uwagę by urządzenie było wyżej od poziomu wody.
• Zaleca się powieszenie urządzenia na ścianie
• Nosić ostrożnie, nie potrząsać! W innym wypadku wewnętrzny szklany pojemnik może ulec 
zniszczeniu. Urządzenie przestanie wytwarzać ozon. Producent nie ponosi odpowiedzialności za 
uszkodzenia tego typu.
• Wysoka wilgotność może uszkodzić pola elektryczne bądź też szklany pojemnik w momencie 
gdy urządzenie zostanie podłączone do prądu. Skróci to jego żywotność. W takich przypadkach zaleca 
się stosowanie osuszaczy powietrza.
• Urządzenie może być używane max przez 30 min., następnie powinno zostać wyłączone i 
pozostawione do ostygnięcia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane 
niewłaściwą eksploatacją.
• Jeśli do wnętrza dostanie się woda, należy ją usunąć a następnie kontynuować pracę.

ZASTOSOWANIE:

- W motoryzacji : serwisy klimatyzacji samochodowych, auto myjnie, zakłady blacharskie (ostatnia faza 
czyszczenia po naprawie), firmy czyszczące tapicerkę samochodową.

- W pomieszczeniach (dom, biuro)
- Woda (przed kąpielą woda w wannie)


