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Εισαγωγή  
Συγχαρητήρια για την αγορά σας του αποστειρωτή νερού Aqua-Touch από την A2Z Ozone Systems, 
Inc. Είναι μια τελευταίας γενεάς υψηλής ποιότητας οζονογεννήτρια για την αποστείρωση νερού με 
σκοπό να εγκατασταθεί σε μια στρόφιγγα νεροχυτών, κουζινών ή λουτρών για την αφαίρεση των 
βακτηριδίων από το νερό που χρησιμοποιείται για το ξέπλυμα, την πλύση και την κατανάλωση. 
 
Χαρακτηριστικά  

 Ελαφριά, πολύ αισθητικό σχέδιο που απαιτεί μια ελάχιστη συναρμολόγηση.  

 Μεγάλη ελκυστική οθόνη αφής LCD με μια δυναμική κίνηση κατά λειτουργίας.  

 Λειτουργία χρονομέτρησης με διπλή ένδειξη.  

 Κουμπιά αισθητήρας με μια μεγάλη οθόνη αφής.  

 Αυτόματος αισθητήρας ξεκινήματος όταν ανοίγεται η στρόφιγγα νερού.  

 Σχεδιασμός συσκευής που χωρίζει τα ηλεκτρονικά από το νερό για μέγιστη ασφάλεια.  

 Σχέδιο κυκλωμάτων που δέχεται αυτόματα όλες τις τάσεις παγκοσμίως από 100-250 VAC. 

 Αυτόματος ρυθμιστής της τάσης (AVR) που παράγει τα επαρκή και σταθερά ιόντα όζοντος. 

 Αυτόματη ανίχνευση υψηλής τάσης για προστασία και την ασφάλεια. 

 Πέντε ρυθμίσεις της πυκνότητας για την παραγωγή του όζοντος. 

 Όζον εισάγεται απευθείας στη στρόφιγγα για αποτελεσματικότερο μίγμα με το νερό. 

 Αυτόματη καθυστερημένη παύση της συσκευής για να παρατείνει τη ζωή της μονάδας και της 
σωλήνωσης, με το ξέπλυμα με τον αέρα. 

 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Μοντέλο AQUA TOUCH  
©  TM

 

Τροφοδότηση  100V - 250V, 50/60Hz 

Κατανάλωση 9 Watt 

Παραγωγή Όζοντος 500 mg/ώρα 

Διαστάσεις 135 x 58 x 188 Χιλιοστά (5,3 x 2,3 x 7,4 ίντσες) 

Βάρος 620 Γραμμάρια (1,2 lb) 
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Οδηγίες εγκατάστασης  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Παρακαλώ αναφερθείτε στις ανωτέρω εικόνες για την εγκατάσταση  
 
1. Επιλέξτε μια θέση εγκατάστασης όπου η θερμοκρασία δεν υπερβαίνει τους 50 βαθμούς Κελσίου 
(122 βαθμοί Φαρενάιτ) και πού το κατώτατο σημείο της μονάδας πρέπει να είναι τουλάχιστον 2,5 
εκατοστά (1 ίντσα) υψηλότερα από το κατώτατο σημείο της στρόφιγγας. Fig.1 
 
2. Διαλέξτε μια βίδα με ένα κεφάλι που αρμόζει επάνω στην τρύπα στο πίσω μέρος της μονάδας, και 
τρυπήστε το τοίχο με τρυπάνι για αυτή τη βίδα. Το κατώτατο σημείο της μονάδας πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 2,5 εκατοστά (1 ίντσα) υψηλότερα από το κατώτατο σημείο της στρόφιγγας. Fig.2 
 
3. Κρεμάστε τη μονάδα αφήνοντας να κυλίσει στο άνοιγμα πέρα από το κεφάλι της βίδας. Fig.3 
 
4. Εξασφαλίστε ότι η βίδα είναι αρκετά μακρινή έτσι ώστε να κρατήσει σταθερά τη μονάδα, και να την 
ασφαλίσει ενάντια στον τοίχο.  
 
5. Συνδέστε ένα άκρο του σωλήνα σιλικόνης με τη θηλή όζοντος στο κάτω σημείο της μονάδας. Fig.4 
 
6. Αφαιρέστε (αν έχετε) τον υπάρχουσα αεριστήρα από τη στρόφιγγα της βρύσης. Fig.5 
 
7. Συνδέστε το καινούργιο αεριστήρα της μονάδας με τη στρόφιγγα στη βρύση. Αυτός ο αεριστήρας 
έχει δύο τμήματα για να επιτρέψει τη σύνδεση στα εσωτερικά ή εξωτερικά νήματα. Συνδέστε τώρα το 
άλλο άκρος του σωλήνα σιλικόνης με τη θηλή της στρόφιγγας στη βρύση. Fig.6 
 
8. Εξασφαλίστε τον σωλήνα σιλικόνης στον τοίχο εάν το επιθυμείτε, και τον δέστε τον με τους 
παρεχόμενους πλαστικούς δεσμούς, έτσι ώστε το σωληνάκι να είναι ασφαλής και να μη παρεμποδίζει 
τη χρήση της βρύσης στον νεροχύτη. Fig.7  
 
9. Συνδέστε τον μετασχηματιστή σε μια ηλεκτρική πρίζα μεταξύ 100-250 βολτ, και συνδέστε το 
καλώδιο με τη μονάδα. Fig.8 
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Οδηγίες χρήσης 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Συνδέστε τη μονάδα σε μια πρίζα ηλεκτρικού ρεύματος από 100V -250VAC, 50/60Hz. Η μονάδα 
ανάβει και το ρολόι δείχνει «12:00» στην οθόνη. Ρυθμίστε τώρα το ρολόι στο σωστό χρόνο πιέζοντας 
πρώτα επάνω στο ρολόι για να αλλάξει σε ένδειξη προγραμματισμού και έπειτα πιέζετε τα τριγωνικά 
κουμπιά των βελών προς τα επάνω η προς τα κάτω. Σημειώστε παρακαλώ, όσο το καλώδιο του 
τομέα παραμένει συνδεμένο, ανάβοντας τη μονάδα με το κουμπί της τροφοδότησης δεν αλλάζει ο 
προγραμματισμός της χρονομέτρησης.  
 
2. Συνδέστε τη μονάδα με τον αεριστήρα και ανοίξτε τη βρύση. Η 
μονάδα θα αισθανθεί αυτόματα το νερό που τρέχει μέσω του 
αεριστήρα και θα αρχίσει αυτομάτως να παράγει το όζον. Η 
ζωηρόχρωμη σε μορφή βεντάλιας επίδειξη ακτινοβολεί ενεργά, 
όποτε το όζον παράγεται.  
 
3. Όταν η παραγωγή του όζοντος αρχίζει να δουλεύει, το ρολόι αλλάζει σε ένα χρονόμετρο, 
επιδεικνύοντας το χρόνο της τελευταίας περιόδου παραγωγής όζοντος. . Κλείνοντας τη βρύση, ο 
διακόπτης σταματά αυτόματα την συσκευή και επαναριθμήσετε το χρονόμετρο σε μηδέν. 
 
4. Για να ρυθμίσετε την ποσότητα (πυκνότητα) της παραγωγής όζοντος, πιέστε ελαφρά στα τριγωνικά 
«πάνω» η «κάτω» βελών κουμπιά. Αυτό μπορεί να γίνει με ή χωρίς το νερό τρέχει  
 
5. Εάν υπάρχει ένα εσωτερικό πρόβλημα στη μονάδα, ένα κόκκινο φως με τριγωνικό σύμβολο αρχίζει 
να αναβοσβήνει. Εάν αυτό συμβαίνει, πατήστε πρώτα το κουμπί τροφοδότησης επάνω στην συσκευή 
και μετά αποσυνδέστε το ηλεκτρικό καλώδιο και προσπαθήστε και πάλι. 
  

Δυναμική επίδειξη, 

ακτινοβολεί για να δείξει ότι 

το όζον παράγεται 
Δείκτης πυκνότητας του 

όζοντος  

ΠΡΟΣ τα ΚΑΤΩ κουμπί 

βελών, για τη ρύθμιση του 

ρολογιού και μείωση 

πυκνότητας του όζοντος 

Ρολόι και 

χρονόμετρο 

ΠΡΟΣ τα ΕΠΑΝΩ κουμπί 

βελών, για τη ρύθμιση του 

ρολογιού και αύξησης 

πυκνότητας του όζοντος 

Φωτάκι προειδοποίησης 

δυσλειτουργίας 

Διακόπτης της 

τροφοδότησης 
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Εφαρμογές  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Νοσοκομεία  

 
 
Τα χέρια: Πλένετε τα χέρια κάτω από τη βρύση του 
όζοντος για 30 δευτερόλεπτα, για να τα απολυμάνετε 
χωρίς τη χρήση των αντιβακτηριδιακών υγρών.  
 
 
Τα Όργανα: Βυθίστε στο νερό όζοντος για 5-10 
λεπτά για να τα απολυμάνετε και να σκοτώσετε τα 
βακτηρίδια. 
 
 
Ξενοδοχεία 

 
Κουζίνες: Ξεπλένετε τα φρούτα, τα λαχανικά, τα ωμα 
ψάρια και κρέας για να καταστρέψετε όλα τα 
βακτηρίδια παρατείνοντας έτσι την κατεψυγμένη 
διάρκεια της συντήρησης. Ξεπλένετε και απολυμάνετε 
επιτραπέζια σκεύη, τα μαχαιροπήρουνα και τα 
πιατικά. 
 
Τουαλέτες λόμπι: Οι φιλοξενούμενοι μπορούν να 
αποστειρώσουν τα χέρια τους με το οζονοποιημένο 
νερό. 
 

Υπνοδωμάτια: Οζονοποιημένο νερό στο λουτρό για 
το πλύσιμο, την προσωπική καθαρότητα και άλλες 
εφαρμογές του αποστειρωμένου νερού. 

 
Πλυντήριο: Τα σεντόνια, τα καλύμματα, και οι 
μαξιλαροθήκες μπορούν να πλυθούν με το 
οζονοποιημένο νερό για την απολύμανση, την 
αποστείρωση, τη λεύκανση, μειώνοντας έτσι τη 
χρήση των χημικών ουσιών και ελαττώνοντας τις 
λειτουργικές δαπάνες.  
 
Διοικητικά γραφεία: Οι υπάλληλοι του ξενοδοχείου 
μπορούν να πλύνουν τα χέρια για την απολύμανση, 
μειώνοντας έτσι το ρίσκο των διαβιβασθεισών 
ασθενειών. 
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Ιδιωτικές κατοικίες  
 
Πλύση χεριών: Χρήση νερού όζοντος για να σκοτώσει τα 
βακτηρίδια, τους ιούς και για να μειώσει τις ασθένειες. 
 

Καθαρισμός νερού: Η μονάδα παράγει διαφορετικές 
συγκεντρώσεις όζοντος για τη αποστείρωση, την απολύμανση, 
την αφαίρεση των ακαθαρσιών με την αποσύνθεση και την 
οξείδωση, την αφαίρεση του υπόλοιπου χλωρίου, την οξείδωση 
των βαρέων μετάλλων και παρασκευάζει πεντακάθαρο νερό 
μέσω της οξείδωσης. 
 

Φρούτα και λαχανικά: Ξεπλένει τα φρούτα και τα λαχανικά 
για την εξουδετέρωση των φυτοφαρμάκων και των 
υπολειμματικών λιπασμάτων, σκοτώσει τα εξωτερικούς ιούς 
και βακτηρίδια. Η γεύση αυτών παραμένει αμετάβλητη, ενώ η 
περίοδος συντήρησης επεκτείνεται σημαντικά. 
 

Κρέας και πουλερικά: Ξεπλένει και ενυδατώνει το κρέας και 
τα πουλερικά μέσα στο οζονοποιημένο νερό. Σκοτώνει τις 
σαλμονέλες, Ε. COLI και άλλα επιβλαβή μικρόβια, καθώς 
επίσης εξουδετερώνει τις υπόλοιπες ορμόνες. Ο χρόνος 
συντήρησης των προϊόντων αυξάνεται από 2 έως 5 φορές. 
 

Ψάρια: Ξεπλένει και ενυδατώνει τα ψάρια μέσα στο 
οζονοποιημένο νερό, σκοτώνει τα μικρόβια και αφαιρεί την 
έντονη μυρωδιά των ωμών ψαριών.  
 

Ομορφιά: Η χρήση του οζονοποιημένου νερού για την πλύση, 
και το λούσιμο μαλλιών, κάνει να αφαιρέσει τα βακτηρίδια από 
το δέρμα και να ενεργοποιήσει τα επιδερμικά κύτταρα. 
 

Καθημερινή χρήση και εφαρμογές: Χρήση του 
οζονοποιημένου νερού για την καθημερινή απολύμανση της 
ένδυσης, των πιάτων, των επιτραπέζιων σκευών, τα παιχνίδια 
του μωρού, τα μπουκάλια, τα εσώρουχα και ούτω καθεξής. 
 

Προσωπική υγιεινή: Βούρτσισμα δοντιών, ξέπλυμα του 
στόματος, και γαργάρες με οζονοποιημένο νερό για να 
αναζωογονήσει την αναπνοή και για να αποτρέψει τις 
ασθένειες όπως. η ουλίτιδα. 
 

Κατοικίδια ζώα: Χρησιμοποιήστε το νερό για να λούσετε και 
να απολυμάνετε τα κατοικίδια ζώα, να αφαιρέσετε τις μυρωδιές 
των, να αποτρέψουν την αύξηση των βακτηριδίων του 
δέρματος, και να μειώσει την αναπαραγωγή ψύλλων  
 

Πατώματα: Χρησιμοποιήστε το νερό για να καθαρίσετε τα 
πατώματα στα σαλόνια, στις κρεβατοκάμαρες, στις κουζίνες και 
στις τουαλέτες για να αποτρέψετε τα βακτηρίδια και τους 
μύκητες. 
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Γενικές προφυλάξεις λειτουργίας  
1. Το όζον είναι ένα ισχυρό οξειδωτικό αέριο και πρέπει να αντιμετωπιστεί με προσοχή και σύμφωνα 
με τις οδηγίες τις FDA (ΗΠΑ) για την εφαρμογές του όζοντος στο νερό στην υγιεινή και στην 
προετοιμασία τροφίμων. Το όζον που παράγεται από το Aqua Touch είναι ένα ισχυρό απολυμαντικό 
στο νερό, και δεν πρέπει να το αναπνέετε. Το αέριο όζοντος σε υψηλές συγκεντρώσεις είναι 
ερεθιστικό στους πνεύμονες και η αναπνοή πρέπει να αποφευχθεί. Η περιστασιακή μυρωδιά 
του όζοντος από τη βρύση δεν είναι επιβλαβής, παρακαλώ χρησιμοποιήστε τη μονάδα σε ένα 
αερισμένο δωμάτιο και αποφεύγετε την παρατεταμένη αναπνοή του αέρος. Εάν επιθυμείτε μια 
λιγότερη μυρωδιά, ελαττώστε τον προγραμματισμό της πυκνότητας του όζοντος; αυτό θα μειώσει 
επίσης την ποσότητα όζοντος που διαλύεται μέσα στο νερό. 
2. Όταν το Aqua Touch χρησιμοποιείται για να καθαρίσει μια αμφίβολη ποιότητα πόσιμου νερού, τότε 
θα πρέπει να επιτραπεί να ενεργήσει για 30 λεπτά, συνεπώς το όζον θα κάνει την εργασία του και θα 
διαλυθεί καλά μέσα στο νερό.  
3. Μην εκθέσετε ούτε να βυθίσετε το Aqua Touch μέσα στο νερό. Υπάρχει υψηλή τάση σε πολύ 
χαμηλή ένταση ρεύματος μέσα στο κιβώτιο όταν συνδεθεί με μια πρίζα στο ηλεκτρικό ρεύμα. 
 
Ανίχνευση μηχανικών βλαβών 
Εάν η ζωηρόχρωμη επίδειξη οθόνης (LCD) δεν ακτινοβολεί δυναμικά όταν ανοίγεται τη βρύση, αυτό 
δείχνει ότι η ΠΙΕΣΗ ροής είναι ανεπαρκής να δημιουργήσει αρκετό κενό για να προκαλέσει τη 
γεννήτρια όζοντος να αρχίσει τη παραγωγή. Εάν ανοίξατε μόνο το κρύο νερό, δοκιμάστε να ανοίξετε 
για μια στιγμή επίσης και το ζεστό νερό προκειμένου να αυξηθεί η ροή για να προκαλέσει τη 
γεννήτρια να παράγει όζον. Κατόπιν μπορείτε να σβήσετε τη μονάδα. Εάν η γεννήτρια όζοντος δεν 
παίρνει μπρος, παρακαλώ σιγουρευτείτε ότι ο αεριστήρας (μετατροπέας) είναι σφιχτά τοποθετημένος 
στο κατώτατο σημείο της βρύσης και ότι δεν υπάρχει καμία διαρροή. 
 
Φροντίδα και συντήρηση 
1. Το Aqua Touch σας είναι ένα προϊόν ακρίβειας που αποτελείται από διάφορα συστατικά που 
ενσωματώνονται με ηλεκτρονικά στοιχεία κυκλώματος λογικής. Η αποσυναρμολόγηση από εσάς θα 
αποβάλει αυτόματα την εγγύηση. 
2. Καθαρίστε το πλαστικό περίβλημα του Aqua Touch κατά διαστήματα με ένα μαλακό υγρό ύφασμα. 
Μην χρησιμοποιήστε σαπούνι ή άλλα μέσα καθαρισμού.  
3. Αποσυνθέστε και καθαρίστε τον αεριστήρα (μετατροπέα) κάθε 6-12 μήνες, ή κάθε φορά που οι 
καταθέσεις έχουν επιπτώσεις στη ροή και τον αερισμό του νερού.  
4. Αντικαταστήστε το μικρό φίλτρο αεραγωγού εισαγωγής μεγέθους ενός νομίσματος στο πίσω μέρος 
της μονάδας κάθε 6-12 μήνες. 
 
Απόδοση της αποστείρωσης 
Το οζονοποιημένο νερό που παράγεται από το Aqua Touch είναι αποτελεσματικό στην αποστείρωση 
των ακόλουθων οργανισμών: Escherichia coli και σαλμονέλες, Σταφυλόκοκκος Aureus, Candida 
albicans, Pseudomonas-aeruginosa και Dichlorvos  
 
Κατοχυρώσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας 
Γεννήτρια όζοντος: Κατοχύρωση δίπλωμα ευρεσιτεχνίας: ZL 200720052701.5  
Αισθητήρας επαγωγής νερού: Κατοχύρωση δίπλωμα ευρεσιτεχνίας: ZL 200720052698.7  
Προστασία κυκλώματος από το νερό: Κατοχύρωση δίπλωμα ευρεσιτεχνίας: ZL 200720052743.9  
Αναμίκτης όζοντος (αεριστήρας): Κατοχύρωση δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.: ZL 200720052700.0  
Μέγεθος μονάδας, πίεση, αποδοτικότητα: Κατοχύρωση δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.: ZL 200720052748.1  
Εξωτερικό σχέδιο εμφάνισης: Κατοχύρωση δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.: ZL200730313980.1 
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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 
συμπληρώστε ΟΛΕΣ τις σχετικές παρακάτω πληροφορίες και στείλετε μέσα σε 20 ημέρες το email 
σας στο:  service@a2zozone.com 
Διαφορετικά, παρακαλώ συμπληρώστε σωστά τα πιο κάτω στοιχεία 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:  AQUA TOUCH
© TM

 

 
 
Σχολιασμοί / ερωτήματα: 
 
 
 
 
 
ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ ΝΑ ΚΟΨΕΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ· ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΤΕ  ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟ ΚΑΙ  
ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΤΕ ΣΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΚΑΛΥΨΗ  ΤΗΣ 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

http://www.a2zozone.com/

