
 

HE-145 

5000mg Ózongenerátor 
 

 

 

 

 

 

HASZNÁLATI UTASÍTÁS 
 

Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, mielőtt használatba veszi 

ózongenerátorát! A készülék időszakos (nem folyamatos) ózonkezelésre lett 

kifejlesztve, amely vegyszer nélküli teljes szagtalanítást, légtisztítást, klímatisztítást, 

fertőtlenítést, higiéniai kezelést biztosít. 

 



 
 

FIGYELEM! 

 

Az időszakos ózonkezelés közben nagy mennyiségű ózon közvetlen belégzése 

káros és irritáló lehet az élőlényeknek, ezért a készülék működése közben a 

kezelt területről távolítson el minden élőlényt (emberek, állatok, stb.), majd 

zárja le a kezelt területet. A kezelés után szellőztesse ki a kezelt területet, amely 

kb. 30 perc múlva újra elfoglalhatóvá válik. 

 

 

 

VIGYÁZAT 

 

 

ÁRAMÜTÉS KOCKÁZATA 

NE NYISSA KI 

ATTENTION 

VIGYÁZAT: AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE KOCKÁZATÁRA VONATKOZÓAN, NE 

TÁVOLÍTSA EL A KÉSZÜLÉK FEDELÉT. NE A FELHASZNÁLÓ NE SZERVIZELJE A 

KÉSZÜLÉKET. A SZERVIZELÉST, JAVÍTÁST BIZZA MINŐSÍTETT SZERVÍZRE. 

 



 

Az áramütés elkerülése érdekében ne távolítsa el a készülék burkolatát, az ózonlap 

cseréjekor teljesen áramtalanítsa a készüléket, húzza ki a konnektorból a 

tápellátást biztosító kábelét! Az áramütés kockázatának a csökkentése érdekében, 

a dugvillát egy harmadik (földelő) lábbal látták el. Ezt a csatlakozót kizárólag 

földeléssel ellátott konnektorba lehet használni. Ha a dugvilla nem illeszkedik 

megfelelően az konnektorba, ne próbálja beleerőltetni, ne változtasson a dugvilla 

profilján!. 

 

Megjegyzés:: 
 
1. Ne használja: poros helyen / vibrációnak kitett helyen / közvetlen 
napfényben / korrozív gázos térben. 
 
2. Munkavégzés: a hőmérséklet ≤ 40 fok, relatív páratartalom ≤ 75% 
                      
3. Ne szerelje szét vagy módosítsa a berendezést, a készülék karbantartást 
nem igényel. Kizárólag a szervíz által kijelölt szakemberek szedhetik szét a 
készüléket a károsodás elkerülése érdekében. 
 
4. Működés közben emberektől és háziállatoktól különítse el. 
 
5. Győződjön meg róla, hogy az ózont kibocsátó cső rugalmas. 
 
6. Az ózongenerátort üres helyeken való használatra tervezték. 
A készülék működése után leáll, majd 40 percet kell várni, mielőtt ismét 
visszatérünk a kezelt területre. 
 
7. Víz ózonizálásánál ügyeljen arra, hogy a készülék magasabban legyen a 
víz szintjénél, hogy elkerülje a víz visszafolyását a készülékbe. 

 

 

 



SPECIFIKÁCIÓ 

 

 

Model: HE-145 

Áramellátás: AC 220-240V/50-60Hz 

Áramfogyasztás: 100W 

Áthaladó levegő mennyisége: Max 100CFM 

Aktív ózon kibocsátás 5000mg/óra 

Zajtszin: 45 dB. 

Szilikon cső 1 méter 

Termék mérete: 160x320x210 mm 

Termék súlya: 5.1 kgs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(Első nézet) 

 

 

(Hátsó nézet) 

 

 

 

 

 

nyomógomb 

LED kijelző 

ózon fúvóka 

ventilátor fedél 

hálózati csatlakozó 



GOMBOK FUNKCIÓI  

 

Szám Név Funkció és üzemeltetési utasítás 

1 Power 

Készenléti üzemmód: A készülék bekap-csol, ha 

megnyomja a POWER gombot, az 

ózongenerátor 1 fokozatban kezd dol-gozni; 

Bekapcsolási mód: Az ózongenerátor ki-

kapcsol, ha ismét megnyomja a POWER 

gombot 

2 Timer 

1. Nyomja meg a TIMER gombot, az 

időintervallum megjelenítéséhez pl.: 1. óra 

2. A gomb ismételet megnyomásával növelheti 

az időintervallumot, a max. időzítés 9 óra,a  

min. pedig 1 óra 

3. Ha az időbeállítás befejeződött, nyomja meg 

a NORMAL gombot, majd állítsa le a normál 

üzemmódot 

3 Normal 
Nyomja meg a NORMAL gombot, hogy 

megjelenítse az órát és a fokozatokat 

4 
Ozone 

 

6 fokozatban állítható az ózonkibocsátás 

fokozatok: "1-2-3-4-5-6" 

 

 



LED KIJELZŐ 

 

Szám Név LED kijelző 

1 
A gép 
működése 

Nyomja meg a POWER gombot a gép 
működési állapotának jelzé-séhez 

2 Ózon fokozat 
Nyomja meg az OZONE gombot, hogy a 
kijelzőn megjelenjen az ózon működési 
állapota (1-6 ózon erősség) 

3 
Visszaszámlálás 
kijelzés 

Visszaszámláló óra megjelenítése. 

4 
Időzítés 
emlékeztető 

Az időzítés funkció be van kapcsolva. 

5 
Normál módú 
emlékeztető 

Nyomja meg a NORMAL gombot a normál 
üzemmód működési állapo-tának 
kijelzéséhez. 

6 Ózon fokozat Kijelző 1-6 ózon erősség 

7 
Az ózon műkö-
dési állapota 

Az ózon funkció be van kapcsolva 

 

 

 



TÁVVEZÉRLŐ FUNKCIÓ 

 
Szám Név Funkció és üzemeltetési utasítás 

1 Power 

Készenléti üzemmód: A készülék bekapcsol, 

ha megnyomja a POWER gombot, az ózon-

generátor 1 fokozat-ban kezd dolgozni; 

Bekapcsolási mód: Az ózongenerátor 
kikapcsol, ha ismét megnyomja a POWER 
gombot 

2 
Ozone 
up 

Növelje az ózon kibocsátását, 1-2-3-4-5-6 

3 
Ozone 
down 

Csökkentse az ózon kibocsátását, 6-5-4-3-2-1 

4 Timer 

1. Nyomja meg a TIMER gombot, megjeleníti 

az 1. órát 

2. Nyomja meg egyszeri megnyomásával 1 

óra, a max. az időzítés 9 óra, és min. jelen-

tése 1 óra 

3. Ha az időbeállítás befejeződött, nyomja 
meg a NORMAL gombot, majd állítsa le a 
normál üzemmódot 

5 Normal 
a NORMAL gomb megnyomásával jelenítheti 

meg az időt és a fokozatokat. 

 



MŰKÖDÉS 

Az ózongenerátort üres helységekben való használatra tervezték. 

Az egységnek van egy időzítője, amely lehetővé teszi, hogy 

legfeljebb 9 órán át működhessen. A készülék bekapcsolása után, 

zárja le a helységet. A fertőtlenítés befejeztével 40 percet kell 

várni, mielőtt visszatér a kezelt területre. 

 

Az ózongenerátor működtetése:  

 

• Használat előtt a készüléket stabil, bizotonságos helyre kell 

elhelyezni. 

• Csatlakoztassa a szilikoncsövet az ózon fúvókához (a 

szilikoncsövet át kell vezetni) 

• Zárja le a kezelni kívánt területet.  

• Ne tartózkodjon sem ember sem háziállat a fertőtleníteni kívánt 

helységben. 

• Helyezze a készüléket a lehető legközelebb a szagforráshoz.  

• Fűtési és hűtési rendszerű helységekben, kapcsolja be a ventilátort, 

és állítsa be a keringetést.  

• Állítsa be az időzítőt a kívánt időre, majd hagyja el a szobát.  

• Mielőtt újra belépne a kezelt területre, várjon 40 percet.  

• Amikor visszatér a helységbe szellőztesse ki azt alaposan. 

 

 

 



HIBAELHÁRÍTÁS 

 

Ha bármilyen jellegű problémát észlel a készülékkel kapcsolatban, 

ellenőrizze a következőket: 

1) A készülék megfelelően van-e csatlakoztatva. 

2) Fontos, hogy az ózon-generátor legyen megfelelően földelve az 

áramütés elkerülése érdekében. 

3) Ellenőrizze a biztosíték pozícióját és annak állapotát. A biztosíték 

cseréjéhez húzza ki a műanyag biztosítéktartót, távolítsa el a régi 

biztosítékot, és helyezze be az újat. A cserélhető biztosítéknak 2 A (20 

mm) kell lennie. Lásd a képet az alábbiak szerint: 

 

 
 

Fontos: 

Az élettartam meghosszabbítása érdekében a folyamatos használat legalább 

30 másodperc, amennyiben hosszabb ideig nem használja a készüléket, kérjük 

áramtalanítsa. A készüléket mindig a meghatározott feszültségtartományon 

belül használja. 


