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Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγίας.
Μην καλύπτετε την είσοδο και τον έξοδο του αέρα. Ο ανάρμοστος εξαερισμός θα οδηγήσει σε
μηχανική βλάβη.
Αποθηκεύστε τη γεννήτρια όζοντος σε ένα δροσερό και ξηρό μέρος.
Μην αποσυναρμολογήσετε μόνοι σας τη γεννήτρια του όζοντος, μηχανική βλάβη μπορεί να
παραχθεί. Επιστρέψτε άμεσα τη μονάδα στον κατασκευαστή για επισκευές. Αυτή η μονάδα
παράγει υψηλές τάσεις ακόμα κι αν η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος είναι μόλις 220V/240V.
Μην αναπνέετε άμεσα το όζον.
Χρησιμοποιήστε τη γεννήτρια όζοντος σε μη κατειλημμένα δωμάτια μόνο.
Επιτρέψτε τον κατάλληλο εξαερισμό κατά το είσοδο σας σε ένα δωμάτιο που χρησιμοποιήσατε
το οζονιστήρα AIR-7000.







Σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας


Μην ανοίξτε το προστατευτικό περίβλημα. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Για οποιοδήποτε
πρόβλημα, ελάτε άμεσα σε επαφή με τον κατασκευαστή.



Μην αφήσετε τη μονάδα να εργαστεί για περισσότερο από 1 λεπτό για κάθε 10 τετραγωνικά
μέτρα. Τα επίπεδα όζοντος θα υπερβούν τις συστάσεις FDA της ΗΠΑ.

Ο οζονιστήρας AIR-7000 είναι μια ανθεκτική συσκευή με σκοπό να αφαιρέσει τις μυρωδιές, τους ιούς,
και τη μούχλα από τον αέρα. Χρησιμοποίηση του φυσικού όζοντος ανεξάρτητα από το πόσο άσχημη
η μυρωδιά στο εσωτερικό χώρο, το AIR-7000 την αποβάλλει και μάλιστα μην χρησιμοποιώντας καμία
δυνατή χημική ουσία, αφήνοντας έτσι τον χώρο φρέσκο και αποστειρωμένο.
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Μοντέλο

AIR-7000

Τροφοδότηση

220/240 Βολτ 50 Hz/60 Hz

Κατανάλωση

125, 130, 137 Watt

Παραγωγή όζοντος

7000 mg/ ώρα

Λειτουργίες
χρονομέτρου

30 λεπτά, 1, 2 η 4 ώρες,
κύκλος για μια μόνο φορά

Ποσοστό ροής αέρα

83, 194, 273 M3 / ώρα

Διαστάσεις

420 X 310 X 121mm

Βάρος

3.64 Κιλά

Συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα:
 Γεννήτρια όζοντος.
 Εγχειρίδιο χρήσης.
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ συσκευής AIR-7000
Αυτή η μονάδα σχεδιάστηκε αποκλειστικά για χρήση στον αέρα, που χρειάζονται υψηλά επίπεδα
συγκέντρωσης όζοντος. Για μέτρα ασφάλειας σας συστήνουμε να μην είστε παρόντες όταν λειτουργεί
η γεννήτρια όζοντος AIR-7000.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ξενοδοχεία; επεξεργασία του αέρα στα δωμάτια.
Γραφεία; επεξεργασία του αέρα.
Σε γηροκομεία, ορφανοτροφεία και βρεφικούς σταθμούς, επεξεργασία του αέρα.
Στα υπόγεια; αφαιρεί τις μυρωδιές και μούχλα.
Στη κουζίνα; αφαιρεί τη μυρωδιές τροφίμων όπως κρεμμύδια, καρυκεύματα, καμένο λάδι και
άλλα πολλά.
Άμεση εξάλειψη των Βακτηριδίων στον αέρα.
Επεξεργασία του αέρα; σκοτώνει βακτηρίδια και εξαλείφει τη γύρη (για αλλεργίες).
Εφαρμογές σε γραφεία ιατρών και οδοντιάτρων.
Αφαιρεί τον καπνό και εξαλείφει τις μυρωδιές από πούρα και τα τσιγάρα.

Για οποιαδήποτε εφαρμογή τοποθετήστε τη μονάδα σε ένα δωμάτιο και αφήστε να λειτουργήσει για
30 λεπτά μέχρι 4 ώρες. Η συγκέντρωση του όζοντος θα φθάσει στα 2 PPM σε 1 ώρα, σε ένα μέγεθος
δωματίου των 10 τετραγωνικών μέτρων.
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ΤΟ ΟΖΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΑΓΝΙΣΤΗΣ
Το όζον σκοτώνει: βακτηρίδια, ιούς, μούχλα, ωίδια, και κύστεις.
Το όζον καταστρέφει: χημικούς μολυσματικούς παράγοντες όπως οι αλδεΰδες που μπορούν να
εκπεμφθούν από την ξυλεπένδυση, τους τάπητες, τη μόνωση, τα χρώματα, τους λεκέδες, και τα
πλαστικά.
Το όζον αποβάλλει τις μυρωδιές από: τσιγάρα, πούρα, κατοικίδια ζώα, πάνες, τρόφιμα,
αποδυτήρια, παπούτσια, μπότες, και άλλα πολλά!
ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
1.
Συνδέστε τη γεννήτρια όζοντος σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.
2.
Πατήστε το μικρό διακόπτη τροφοδότησης κάτω στην αριστερή πλευρά της συσκευής. Το
φωτάκι LED θα ανάψει και θα γίνει κόκκινο.
3.
Πατήστε τώρα το κουμπί του ανεμιστήρα. Ο ανεμιστήρας ανάβει και το λαμπάκι LED γίνεται
πράσινο. Το LED του διακόπτη αλλάζει επίσης το χρώμα από κόκκινο σε πράσινο.
4.
Ο προγραμματισμός της μονάδας τοποθετείται αυτόματα προς την πιο χαμηλότερη ρύθμιση.
5.
Ρυθμίστε πρώτα την ταχύτητα του ανεμιστήρα πριν ανοίξετε το όζον. Ο ανεμιστήρας έχει 3
ταχύτητες, χαμηλή, μεσαία και υψηλή ταχύτητα.
6.
Πατήστε τώρα το κουμπί του όζοντος που είναι δίπλα από το κουμπί του ανεμιστήρα.
7.
Το φωτάκι του όζοντος LED γίνεται τώρα πράσινο.
8.
Η μονάδα έθεσε αυτόματα το χρονόμετρο στα 30 λεπτά. Μπορείτε να το ρυθμίσετε επίσης σε
1, 2 ή 4 ώρες, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
9.
Η μονάδα θα σταματήσει αυτόματα την παραγωγή όζοντος μετά από τον οριζόμενο χρόνο
εκτέλεσης.
Σημείωση:
 Α) Τρέξτε τον ανεμιστήρα πριν την παραγωγή του όζοντος. Το όζον δεν ανοίγει αν δεν δουλέψει
πρώτα ο ανεμιστήρας.
 Β) Σταματήστε πρώτα τη παραγωγή του όζοντος και κατόπιν να κλείσετε τον ανεμιστήρα.
 Γ) Αφήστε να κρυώσει και να αναπαυτεί η μονάδα μετά από κάθε εργασία. Υπερβολική θερμότητα
θα προκαλέσει ζημία σε αυτήν την μονάδα. Αυτή η μονάδα δεν συνιστάται για λειτουργία
περισσότερο από 4 ώρες. Παρακαλώ Αφήστε να κρυώσει για τουλάχιστον 30 λεπτά πριν από το
επόμενο κύκλο εργασίας.

Χρόνος παραγωγής του όζοντος

Έλεγχος ταχύτητας
του ανεμιστήρα
Διακόπτης του ανεμιστήρα

Διακόπτης παραγωγής όζοντος
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A2Z Ozone - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ
Η περιορισμένη εξουσιοδότηση που εκτίθεται κατωτέρω ισχύει για τα προϊόντα που κατασκευάζονται από την
εταιρεία A2Z Ozone Systems Inc. - και που τα συστήματα όζοντος πωλούνται από την A2Z ή τους
εξουσιοδοτημένους εμπόρους της. Αυτή η περιορισμένη εγγύηση δίνεται μόνο στον πρώτο λιανικό αγοραστή
των προϊόντων μας και δεν είναι μεταβιβάσιμη σε οποιουσδήποτε επόμενους ιδιοκτήτες ή αγοραστές αυτών
των προϊόντων. Η A2Z Ozone εγγυάται ότι η ίδια ή οι εξουσιοδοτημένοι έμποροί της θα επισκευάσει ή θα
αντικαταστήσει, στην επιλογή της, οποιοδήποτε εξάρτημα των προϊόντων που αποδεικνύεται ότι είναι
ελαττωματικό στα υλικά ή την εργασία μέσα σε ενός έτους από την ημερομηνία της λιανικής αγοράς αυτών των
προϊόντων.
(ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ A2Z Ozone
Systems Inc. Η ΧΡΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΥ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΘΑ ΑΠΟΒΑΛΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΥΤΗΝ
ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ. ΑΥΤΗ Η ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΑ
ΚΑΤΩΘΙ ΣΗΜΕΙΑ:
(α) οποιεσδήποτε δαπάνες εργασίας για την ανίχνευση μηχανικών και ηλεκτρονικών βλαβών, την αφαίρεση, ή
την εγκατάσταση τέτοιων εξαρτημάτων.
(β) οποιαδήποτε επισκευή ή αντικατάσταση τέτοιων εξαρτημάτων που απαιτούνται από μια ελαττωματική σας
εγκατάσταση, την ανάρμοστη συντήρηση, την ανάρμοστη λειτουργία, την κακή χρήση, την κατάχρηση, την
αμέλεια, το ατύχημα, την πυρκαγιά, το υλικό επισκευής, ή/και τα αναρμόδια εξαρτήματα
(γ) οποιαδήποτε τέτοια προϊόντα που εγκαταστάθηκαν αδιαφορώντας τους απαραίτητους τοπικούς κώδικες και
δέχτηκαν απαράδεκτες πρακτικές
(δ) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ Η ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ
ΣΚΟΠΟ, ΤΕΤΟΙΕΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ
(ε) Η εταιρεία A2Z Ozone Systems Inc. ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ
ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΤΟΙΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, ΧΑΜΕΝΩΝ ΚΕΡΔΩΝ, ΑΜΕΣΩΝ
ΖΗΜΙΩΝ, ΕΜΜΕΣΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΔΙΑΔΟΧΙΚΩΝ Η/ΚΑΙ ΤΥΧΑΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.
ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΛΑΤΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΑΖΙ ΜΑΣ:

A2Z Ozone Systems Inc., ATTN: Warranty Dept., 1844 Cargo Court, Louisville, KY 40299, USA
Αριθμός τηλεφώνου εξυπηρέτησης πελατών ΗΠΑ+1 502-499-4977.
Καταθέτοντας μια αίτηση, πρέπει να παράσχετε:
1) Το όνομά σας, διεύθυνση και αριθμό τηλεφώνου
2) Το όνομα του εμπόρου πώλησης
3) Απόδειξη της ημερομηνίας αγοράς
4) Ημερομηνία της Βλάβης
5) Μια περιγραφή της Βλάβης.
ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ (#RAN) ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ. Όταν θα λάβετε τον αριθμό RAN η εν λόγω μονάδα
πρέπει να επιστραφεί στην A2Z Ozone Systems, όπου τα μεταφορικά έξοδα είναι προπληρωμένα από εσάς εκ
των προτέρων, και με τον αριθμό RAN που σημειώνεται σαφώς στο εξωτερικό του πακέτου. Όλα τα
ελαττωματικά κομμάτια πρέπει να επιστραφούν στην A2Z Ozone μέσα σε τριάντα (30) ημέρες. Σε καμία
περίσταση μπορεί οποιοδήποτε προϊόν να επιστραφεί στην A2Z Ozone χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση.
Πρέπει να τηλεφωνήσετε ή να γράψετε πριν από την επιστροφή του προϊόντος, ειδάλλως η αποστολή των
εμπορευμάτων σας θα απορριφτεί. Με την παραλαβή των επιστρεφόμενων εμπορευμάτων, η A2Z Ozone θα
επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει, στην επιλογή της, το ελαττωματικό προϊόν και θα τα επιστρέψει το πακέτο
(προπληρωμένο μόνο για τα προϊόντα κάτω από εγγύηση). Έξοδα του τελωνείου, φόροι, κ.λπ. είναι στη
χρέωση του πελάτη.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Τα έξοδα μεταφοράς επιστροφής πληρώνονται από την A2Z Ozone εκ των προτέρων για τα
προϊόντα μέσα στον τομέα της εγγύησης κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους. Μετά από αυτή την ημερομηνία ο
πελάτης υποχρεούται να πληρώσει τα έξοδα μεταφοράς της επιστροφής από A2Z Ozone μέχρι την κατοικία
του. Τυχών έξοδα τελωνείου, φόροι, κ.λπ. είναι στη χρέωση του πελάτη.
Η αποδοχή του αγοραστή του προϊόντος και της χρήσης αυτού αποτελεί την αποδοχή αυτών των όρων.
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ΚΑΡΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ A2Z Ozone Systems Inc.
Αυτές τις πληροφορίες μπορείτε επίσης να μας τις στείλετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Παρακαλώ
παρέχετε ΟΛΕΣ τις παρακάτω σχετικές πληροφορίες και στείλτε μέσα σε 20 ημέρες το email σας στο:
service@a2zozone.com
Διαφορετικά, παρακαλώ συμπληρώστε πλήρες σωστά και επιστρέψτε ταχυδρομικώς στο A2Z Ozone
Systems Inc μέσα σε είκοσι (20) ημέρες μετά την αγορά.
Πληροφορία του πελάτη:
Ονοματεπώνυμο ________________________________________________
Διεύθυνση _____________________________________________________
Πολιτεία ________________________________________ Τ.Κ.___________
Χώρα ________________
Αριθμός σταθερού τηλεφώνου ___________________
Αριθμός κινητού τηλεφώνου _____________________
Πληροφορία Αντιπροσώπου / Μεταπωλητή:
Ονοματεπώνυμο ________________________________________________
Διεύθυνση _____________________________________________________
Πολιτεία ________________________________________ Τ.Κ.___________
Χώρα ________________
Αριθμός τηλεφώνου ___________________
Πληροφορία αγοράς / προϊόντος:
Ημερομηνία αγοράς ___________Ημερομηνία εγκατάστασης_____________
Προϊόν που αγοράσατε:

AIR-7000

Σχολιασμοί/ερωτήματα:

ΜΗ ΞΕΧΑΣΕΤΕ ΝΑ ΚΟΨΕΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΤΕ ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟ ΚΑΙ
ΝΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΤΕ ΣΤΗ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟ ΚΑΛΥΜΜΑ
ΕΓΓΥΗΣΗΣ.
A2Z Ozone Systems Inc.
ATTN: Warranty Dept.
1844 Cargo Court
Louisville, KY 40299, USA
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A2Z Ozone Systems Inc.
1844 Cargo Court
Louisville, KY 40299, USA
+1 502-499-4977
+1 502-499-4976 fax

www.A2Zozone.com
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