
Léghigiéniai megoldások

Ozonegenerator Cool 20
Használati útmutató



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, mielőtt hasz-
nálatba veszi ózongenerátorát! A készülék időszakos (nem folya-
matos) ózonkezelésre lett kifejlesztve, amely vegyszer nélküli teljes 
szagtalanítást, légtisztítást, hűtőtisztítást, fertőtlenítést, higiéniai 
kezelést biztosít.

AREA MUST BE 
UNOCCUPIED!

 

FIGYELEM!

Az időszakos ózonkezelés közben az ózon közvetlen belégzése ká-
ros és irritáló lehet az élőlények számára, ezért a készülék működése 
közben a kezelt területről távolítson el minden élőlényt (emberek, 
állatok, stb.), majd zárja le a kezelt területet.  A kezelés után az ózon 1 
órával lebomlik, így semmilyen egészségkárosító hatása sincs.

Az ózongenerátor 4 db C baby elemmel működik. Vásároljon mindig 
jó minőségű tartós elemet, hogy az elem kifolyását és a termék káro-
sodását megelőzze! Ha hűtőszekrényben használja, akkor a gyenge 
minőségű elemek kapacitása a hidegnek köszönhetően drasztikusan 
csökkenhet.   

Az ózonkezelés

Az ózonkezelés ma már igen elterjedt, széles körben alkalmazott 
légtisztító, fertőtlenítő eljárás. Lakásokban, gépjárművekben, ipari 
épületekben, éttermi konyhákban, orvosi rendelőkben, öltözőkben 
és konditermekben, medencékben, élelmiszerek tárolására használt 
helységekben és minden olyan helyen használható, ahol szükséges a 
kórokozó mentes környezet, a jó és tiszta levegő. 



Az ózongáz az egyik legerősebb fertőtlenítéshez használt hatóanyag, 
ami 50-szer hatékonyabb és 3000-szer gyorsabb, mint a klór. A kelle-
metlen szagokat semlegesíti és megszünteti, legyen az cigarettafüst, 
étel-, vegyszer- vagy dohos szag. Nincs olyan kórokozó, mely ellen 
tud állni az ózon fertőtlenítő erejének, így a levegőben, felületeken 
megtapadó vírusok, baktériumok, penész és gombák elleni harcban 
is hatékony segítség. Az ózongázzal történő kezelés során semmilyen 
vegyszerre nincs szükség, így a tisztítási folyamat környezetbarát.

Az ózongáz (O3) három oxigénatomot tartalmaz, míg a belélegzett 
levegő kettőt. Amikor a rendkívül reaktív ózon molekulák baktériu-
mokkal, vírusokkal és egyéb szagokat okozó részecskékkel érintkez-
nek, bekövetkezik az oxidáció, amely során ezek a káros részecskék 
teljesen elpusztulnak, míg az ózon molekula oxigénné (O2) alakul át 
a kémiai folyamat végén. Tehát a kezelés után nem marad más, mint 
friss, O2 dús levegő.

Fontos megemlíteni, hogy az ózongáz nagy mennyiségű, hosszú 
távú belégzése irritáló és káros lehet, ezért a kezelés alatt ne tartóz-
kodjon senki és semmilyen élőlény a kezelt területen. Éppen az erős 
oxidáló képessége miatt az ózon igen rövid életű. Mivel az ózon mo-
lekulák a levegőben mindig találnak maguknak megkötni való port, 
szennyeződést, kórokozót, így körülbelül 30 perc elteltével nagy ré-
szük visszaalakul oxigénné, ezért a kezelés után 30 perccel már biz-
tonságosan elfoglalható a kezelt terület.



SPECIFIKÁCIÓK

Modell Cool 20 (OG-N329)

Áramellátás 4 x 1,5 V C baby elem  
(nem tartozék)

Áramfogyasztás 1 W

Aktív ózonkibocsátás 20 mg/óra

Zajszint 35 dB

Termék mérete 130x81x113 mm

Termék súlya 305 g

Ki/be kapcsoló gomb,
működést visszajelző fény

Elemek

Elemek negatív és pozitív pólusai

Elemtartó fedő



Tápellátás: DC 6V (4x1,5V)
Elemek behelyezése: Kérjük, ügyeljen az elemek helyes behelyezésé-
re, ellenkező esetben a készülék nem fog működni.  A negatív pólus-
nak kell mindig az elemtartó rugós része felé néznie.

Működést visszajelző fény
Bekapcsolt állapotban a jelzőfény másodpercenként villog (ózon- 
kibocsátás történik).

Funkciók

1. Megszünteti a füstöt és a szennyeződéseket, tisztítja a levegőt: az 
elektromos kisülésből adódóan aniont termel, amelynek köszön-
hetően elektrosztatikus módon megköti a levegőben keringő füst 
és por részecskéket, amelyek elnehezülve, a gravitáció hatására 
leesnek.

2. Frissít és fertőtlenít: O3 (ózon) eltünteti a növényvédő szereket, a 
különböző állati és emberi szennyeződéseket, növeli a zöldségek 
és gyümölcsök eltarthatósági idejét.

3. Keringtető funkció: a készülék automatikusan működik és kering-
teti a levegőt. Ezt a folyamatot egy visszajelző led villogással jelzi 
(másodpercenként egyet).



Az ózongenerátor használata

A használat lépései:

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

2. Helyezze el az ózongenerátort olyan helyre, hogy a levegő át tud-
jon áramolni a készüléken (ne takarja le és zárja el a ventilátor útját 
és az ózonkimeneti részt)!

3. Hűtőszekrényben: Helyezze el a készüléket a hűtő ajtajában, így 
annak hatása jobban oszlik el a hűtőszekrény polcai között. Érde-
mes egy-egy kezelés erejéig a lenti zöldségtartó dobozokba is el-
helyezni a készüléket, hogy ott is ki tudja fejteni hatását.

4. Kapcsolja be a készüléket a Ki/Be kapcsoló gomb segítségével, ek-
kor a visszajelző led kéken villogni kezd. Az ózongenerátor először 
egy 30 perces kezelést futtat le, majd ciklikus tisztításra áll át. Egy 
ciklus 2 órás szünetből és 5 perces ózonkibocsátásból áll. Ózon- 
kibocsátás közben a visszajelző led percenként egyszer, alvó mód-
ban 10 másodpercenként egyszer villan fel.

5. A folyamatos működést és az energiatakarékos üzemmódot egy 
beépített processzor vezérli, ezzel biztosítva a hosszú működést. 
A készülék automatikusan működik és keringteti a levegőt, ezt a 
visszajelző led másodpercenkénti felvillanása jelzi.

6. A keletkezett ózon 30-60 percen belül lebomlik, így nincs szükség 
a hűtő hosszas szellőztetésére.

7. Ha még egyszer megnyomja a Ki/Be kapcsoló gombot, a készülék 
kikapcsol.

8. Az elemek lemerülését piros led jelzi, ha ez elkezd világítani, cse-
rélje ki az elemeket a megfelelő működés érdekében.



FIGYELEM!

1. Ne vegye ki a készüléket a hűtőből gyakran, főleg ne melegben 
(nyáron)! Ha az elemek lemerülnek, akkor a cserét is a lehető leg-
rövidebb idő alatt próbálja meg elvégezni. Mivel a készülék lehűl 
használat közben, ezért a meleg levegővel való találkozáskor az 
elektromos alkatrészeire lecsapódó pára korrózióhoz vezethet. 

2. A készülék 4 db C baby elemmel működik. Mindig vásároljon jó 
minőségű elemeket, melyekkel a készülék nagyjából 60 napot ké-
pes működni.

3. Néha ellenőrizze a töltöttséget, és ha szükséges, akkor cserélje az 
elemeket.

4. A környezet károsítását elkerülendően, az elhasznált elemeket 
mindig dobja az erre kijelölt elemgyűjtőkbe.

5. Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, akkor vegye ki be-
lőle az elemeket, ezzel megakadályozva azok lemerülését és eset-
leges kifolyását, ami károsíthatja az ózongenerátort.

6. A készüléket ne használja a fagyasztóban!

Jótállás

Jótállási idő 1 év. A jótállás csak a rendeltetésszerű használat során 
érvényes. Ha probléma van a készülékkel, ne szedje szét, ne próbálja 
megszerelni, mert azzal elveszíti a jótállást! A jótállás a számla kiállítá-
sának napjától kezdve a jótállási jeggyel együtt érvényes. 



Léghigiéniai megoldások


