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Σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας!!!!

•
•

•
•

Αυτή η μονάδα δεν κατασκευάστηκε για συνεχή λειτουργία. Μην
λειτουργείτε τη μονάδα σας χωρίς μια μικρή παύση 15 λεπτών μεταξύ
των χρόνων χρήσης.
Τοποθετήστε τη συσκευή υψηλότερα από το επίπεδο του νερού. Εάν το
νερό εισέρθει στη συσκευή μπορεί να προκαλέσει ζημιά, η οποία δεν
καλύπτεται από την εγγύηση και επιπλέον θα μπορούσε να
προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
Τοποθετήστε τους πέτρινους διασκορπιστές όχι πιο κάτω από 10
εκατοστά μέσα στο νερό και μόλις 5 εκατοστά βάθος στο λάδι.
Όταν σταματήσετε τη λειτουργία (πατώντας το κουμπάκι on/off κάτω από
την οθόνη LCD), παρακαλώ περιμένετε δέκα δευτερόλεπτα έως ότου
σταματήσει η μονάδα αυτόματα. Τώρα μπορείτε να βγάλετε την
συσκευή από την πρίζα ή κλείστε το ηλεκτρικό ρεύμα από το διακόπτη
που είναι κάτω από το κόκκινο φωτάκι LED.
Διαβάστε καλά πριν τη χρήση









Διαβάστε τις σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας πιο πάνω καθώς και το
εγχειρίδιο οδηγιών προσεκτικά πριν τη χρήση.
Μην καλύπτετε την οπή εισόδου αέρα στο πίσω μέρος της μονάδας ή την
έξοδο όζοντος στο κατώτατο σημείο της συσκευής. Ο κακός εξαερισμός
μπορεί να οδηγήσει σε μηχανική βλάβη και θα χάσετε την εγγύηση.
Αποθηκεύστε τη γεννήτρια του όζοντος σε ένα δροσερό και ξηρό μέρος.
Σε περίπτωση βλάβης μην ανοίξετε τη γεννήτρια όζοντος. Μπορεί να
προκληθεί μηχανική βλάβη. Επιστρέψτε άμεσα τη μονάδα στον
κατασκευαστή για επισκευή.
Μην εισπνέετε το αεριούχο όζον.
Χρησιμοποιήστε τη γεννήτρια όζοντος μόνο σε ένα καλά αεριζόμενο
δωμάτιο.
Αερίστε καλά το χώρο στον οποίο εισέρχεστε μετά από κάθε επεξεργασία.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
220/240 Βολτ 50 Hz/60 Hz
Τροφοδότηση / Κατανάλωση
220/240 Volt 50/60 Hz 10 Watt
Παραγωγή όζοντος
600 mg/ώρα
Βάρος
0.865 κιλά
Διαστάσεις
270 x 190 x 75 χιλ
Λειτουργίες χρονομέτρου
βλέπε ταμπέλλα παρακάτω
Σημείωση: Το Aqua-6 προσφέρεται σε δύο διαφορετικές τάσεις ηλεκτρικού
ρεύματος: Το ένα για 110/120VAC 50/60HZ και το άλλο για 220/240VAC
50/60HZ. Βεβαιωθείτε ότι ελέγξατε την τάση της συσκευής σας πριν τη
συνδέσετε στην πρίζα.
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Πίνακας λειτουργιών του χρονομέτρου
Αριθμός
οθόνης
LCD

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Πατήστε
στην οθόνη
LCD
Χρόνος
λειτουργίας
ΣΕ ΛΕΠΤΑ
Χρόνος
κύκλου
ΣΕ ΩΡΕΣ

Περιγραφή του χρόνου λειτουργίας
ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ:
2 λεπτά και σταματά αυτόματα (για μόνο μια φορά)
5 λεπτά και σταματά αυτόματα (για μόνο μια φορά)
10 λεπτά και σταματά αυτόματα (για μόνο μια φορά)
15 λεπτά και σταματά αυτόματα (για μόνο μια φορά)
20 λεπτά και σταματά αυτόματα (για μόνο μια φορά)
2 λεπτά κάθε 1 ώρα, επαναλαμβάνει τον κύκλο κάθε 1 ώρα
5 λεπτά κάθε 1 ώρα, επαναλαμβάνει τον κύκλο κάθε 1 ώρα
10 λεπτά κάθε 1 ώρα, επαναλαμβάνει τον κύκλο κάθε 1 ώρα
15 λεπτά κάθε 1 ώρα, επαναλαμβάνει τον κύκλο κάθε 1 ώρα
20 λεπτά κάθε 1 ώρα, επαναλαμβάνει τον κύκλο κάθε 1 ώρα
2 λεπτά κάθε 4 ώρες, επαναλαμβάνει τον κύκλο κάθε 4 ώρες
5 λεπτά κάθε 4 ώρες, επαναλαμβάνει τον κύκλο κάθε 4 ώρες
10 λεπτά κάθε 4 ώρες, επαναλαμβάνει τον κύκλο κάθε 4 ώρες
20 λεπτά κάθε 4 ώρες, επαναλαμβάνει τον κύκλο κάθε 4 ώρες
30 λεπτά κάθε 4 ώρες, επαναλαμβάνει τον κύκλο κάθε 4 ώρες
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Περιεχόμενα συσκευασίας:
 Εγχειρίδιο χρήσης.
 Γεννήτρια όζοντος.
 Δύο πλαστικά σωληνάκια για οζονοποίηση νερού (90 εκατοστά το
καθένα).
 Δύο μικρά εφεδρικά σωληνάκια για πιθανή εσωτερική αντικατάσταση (4.45
και 7 εκατοστά αντιστοίχως)
 Μια λεπτή άσπρη πέτρα (διασκορπιστής για νερό και αέρα αλλά ΟΧΙ για
ελαιόλαδο).
 Μια γκρίζα πέτρα (διασκορπιστής για αέρα, για ελαιόλαδο και νερό).
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Εσωτερικά σωληνάκια αντικατάστασης
Εάν τοποθετήσετε το διασκορπιστή (πέτρα) βαθύτερα από 10 εκατοστά στο
νερό, η πίεση του αεροσυμπιεστή και του νερού θα εξισωθούν. Εάν συμβεί αυτό
θα καταστρέψει τα εσωτερικά πλαστικά σωληνάκια. Μην τοποθετήσετε ποτέ την
άσπρη ή τη γκρίζα πέτρα πιο βαθιά από 10 εκατοστά στο νερό.
Εάν η μονάδα λειτουργεί, αλλά δεν παράγει όζον, ίσως χρειαστεί να ελέγξετε για
πιθανή βλάβη σε αυτά τα δύο σωληνάκια μέσα στη συσκευή. Παρακαλώ
αποσυνδέστε τη μονάδα και ανοίξτε τις 6 βίδες στο πίσω μέρος (τέσσερις κάτω
από τις γαρνιτούρες και δύο στο κέντρο) και ελέγξτε για πιθανή ζημία στους
σωλήνες. Εάν τα σωληνάκια είναι ραγισμένα, σπασμένα ή σκληρύνανε, θα
πρέπει να αντικατασταθούν.
Σε περίπτωση αντικατάστασης των σωλήνων, μην αφαιρέστε κανένα ηλεκτρικό
καλώδιο. Χαλαρά καλώδια μέσα στη μονάδα θα προκαλέσουν μεγάλη ζημία στη
συσκευή όπως και ένα ηλεκτρικό βραχυκύκλωμα.
Αντικατάσταση της κύριας ασφάλειας
Παρακαλώ αποσυνδέστε τη μονάδα και ανοίξτε τις 6 βίδες στο πίσω μέρος
(τέσσερις κάτω από τις γαρνιτούρες και δύο στο κέντρο) και ελέγξτε την
ασφάλεια. Η ασφάλεια είναι ο μικρός ασημένιος κύλινδρος που βρίσκεται στην
κορυφή της μονάδας στον κύριο ηλεκτρονικό πίνακα. Εάν η ασφάλεια είναι
καμένη, αντικαταστήστε την με τη διαθέσιμη πρόσθετη ασφάλεια που παρέχεται
με τη συσκευή κατά τη διάρκεια της αρχικής αγοράς.
Οδηγίες χρήσης:
1. Συνδέστε τη μια άκρη της σωλήνας στην έξοδο που βρίσκεται στο
κατώτατο σημείο της συσκευής παραγωγής όζοντος και την άλλη με μια
πέτρα («διασκορπιστή», άσπρη ή γκρίζα σύμφωνα με την ανάγκη σας).
Επεκτείνετε τη σωλήνωση έτσι ώστε η πέτρα να είναι όσο το δυνατόν πιο
μακριά από τη συσκευή Αqua-6.
2. Συνδέστε τη γεννήτρια του όζοντος σε μια ηλεκτρική πρίζα.
3. Ενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας το κουμπάκι «on/off» που βρίσκεται
στη δεξιά πλευρά της μονάδας. Το κόκκινο φωτάκι επάνω από το κουμπί
θα ανάψει. Η ηλεκτρονική οθόνη (LCD) στα αριστερά θα δείξει 00
(αναβοσβήνοντας).
4. Πατήστε στο κουμπί (+) ή (-) για να διαλέξετε τον προγραμματισμό
λειτουργίας που επιθυμείτε συμβουλευμένοι από τον παραπάνω πίνακα
για το επιθυμητό χρονικό διάστημα. Οι χρόνοι λειτουργίας θα ποικίλουν
ανάλογα με το μέγεθος του δωματίου ή της ποσότητας οζονοποίησης
νερού ή της μυρωδιάς που θέλετε να εξαλείψετε ή της ποσότητας
βακτηριδίων που επιθυμείτε να καταστραφούν.
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5. Η γεννήτρια όζοντος θα αρχίσει να δουλεύει αυτόματα 10 δευτερόλεπτα
αφότου επιλέξετε τη ρύθμιση προγραμματισμού χρόνου στο LCD. Μόλις
αρχίσει η γεννήτρια να παράγει όζον, η οθόνη LCD αλλάζει αυτόματα και
δείχνει τον υπόλοιπο χρόνο που έχετε επιλέξει. Μόλις τελειώσει ο κύκλος
παραγωγής, η οθόνη LCD θα αλλάξει δείχνοντας την αρχική επιλογή για
επανάληψη του προγραμματισμού ή δείχνει (00) αναβοσβήνοντας για
νέο προγραμματισμό. Θυμηθείτε πως ο προγραμματισμός του LCD από 1
έως 5 είναι για να λειτουργήσει η συσκευή μια μόνο φορά και μετά η
γεννήτρια σταματά αυτόματα. Στον προγραμματισμό 6 έως 10 ο κύκλος
επαναλαμβάνεται κάθε μια ώρα ενώ στον προγραμματισμό 11 έως 15 ο
κύκλος επαναλαμβάνεται κάθε 4 ώρες.
6. Για να ακυρώσετε μια ρύθμιση πιέστε το κουμπί «off» κάτω από την οθόνη
LCD. Το LCD θα αναβοσβήνει με την ένδειξη (00) και θα είναι έτοιμο για
μια νέα ρύθμιση. Μόλις τελειώσει η λειτουργία παραγωγής, παρακαλώ
επιτρέψτε στον αεροσυμπιεστή να λειτουργήσει για 10 δευτερόλεπτα και
μετά σταματήστε την τροφοδοσία ρεύματος στη συσκευή. Τα 10
δευτερόλεπτα χρειάζονται για την εξάλειψη του όζοντος από τη γεννήτρια
και το σωληνάκι· αυτό θα παρατείνει το χρόνο ζωής της μονάδας.
7. Για να κλείσετε τη μονάδα, αρχικά ακυρώστε τον προγραμματισμό και τότε
αναμένετε τα 10 δευτερόλεπτα. Τώρα μπορείτε να διακόψετε την
τροφοδοσία ηλεκτρισμού με το κουμπί (on/off) στη δεξιά πλευρά κάτω από
το κόκκινο φωτάκι LED. Η μονάδα είναι τώρα εκτός τάσης και απλά
αποσυνδέετε το ηλεκτρικό καλώδιο για μια αποθήκευση ή μεταφορά της
συσκευής.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η μονάδα δεν σχεδιάστηκε για συνεχή λειτουργία.
Αποφύγετε, λοιπόν, να τη λειτουργείτε χωρίς διακοπή 15 έως 30 λεπτών
μεταξύ των χρόνων χρήσης.
ΤΟ ΟΖΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΑΓΝΙΣΤΗΣ
Το όζον σκοτώνει τα βακτηρίδια, τους ιούς, τα ωίδια, εξαλείφει τη μούχλα, και τις
κύστεις.
Το όζον εξαλείφει τους 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 τα τσιγάρα, τα πούρα, τα κατοικίδια ζώα, τις
πάνες, τη μούχλα, τις μουχλιασμένες/πολυδιατηρημένες μυρωδιές. Επίσης
εξαλείφει επιπλέον τις μυρωδιές από τα τρόφιμα, τα αποδυτήρια, τα παπούτσια
και τις μπότες, την δυσοσμία ανθρώπων και άλλα πολλά!
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ
Το όζον (O3), αποκαλούμενο μερικές φορές ενεργό οξυγόνο, αποτελείται από
τρία άτομα του οξυγόνου(O2). Το όζον είναι ένας φυσικός εξαγνιστής και ένα από
τα βασικά στοιχεία της φύσης. Το όζον παράγεται στη φύση όταν οι υπεριώδεις
ακτίνες του ήλιου χτυπούν τα μόρια του οξυγόνου. Όταν αυτό συμβαίνει υψηλά
στην ατμόσφαιρα δημιουργεί αυτό που όλοι μας γνωρίζουμε ως «στρώμα του
όζοντος». Επειδή τα μόρια οξυγόνου απορροφούν την ενέργεια και τις
υπέρυθρες ακτινοβολίες του ήλιου, οι άνθρωποι, τα ζώα και τα φυτά στη γη
προστατεύονται από την καταστροφή και τις ενδεχόμενες καρκινοπάθειες. Η
φύση παράγει επίσης το όζον κοντά στη γήινη επιφάνεια, ειδικά κατά τη διάρκεια
καταιγίδων με αστραπές/κεραυνούς. Η γλυκιά, φρέσκια μυρωδιά μετά από
σφοδρές καταιγίδες είναι του όζοντος. Στην ατμόσφαιρα, κοντά στη γη, το νερό
που πίνουμε, ο αέρας που αναπνέουμε και τα τρόφιμα που τρώμε καθαρίζονται
φυσικά και αποστειρώνονται από το όζον.
Το όζον καταστρέφει τους ιούς, τα βακτηρίδια, και ουσιαστικά όλες τις άλλες
μορφές μικροβίων και διαλύει επίσης τα χημικά κατάλοιπα. Το κάνει αυτό στον
αέρα και στο νερό και μάλιστα το κάνει χωρίς τη χρήση χημικών ουσιών ή
πρόσθετων ουσιών οποιουδήποτε είδους!
Η χρήση του όζοντος για τον καθαρισμό νερού ανακαλύφθηκε προς το τέλος
του18ου αιώνα στις Κάτω Χώρες από τον επιστήμονα Vann Marum. Η πρώτη
μεγάλης κλίμακας χρήση της ήταν στη Νίκαια της Γαλλίας όπου χρησιμοποιήθηκε
για να καθαρίσει το πόσιμο νερό. Σήμερα, περισσότερες από τριάντα χώρες
χρησιμοποιούν τα συστήματα όζοντος για να καθαρίσουν το πόσιμο νερό.
Επιπλέον, οι περισσότερες από τις εγκαταστάσεις εμφιαλωμένου νερού
παγκοσμίως χρησιμοποιούν το όζον ως μέρος διαδικασίας καθαρισμού του
νερού τους.
Το όζον κερδίζει επίσης την τεράστια δημοτικότητα σε όλο τον κόσμο ως μέσο
καθαρισμού του αέρα. Τα σπίτια και τα γραφεία μας μπορούν να είναι μια πηγή
περιβαλλοντικής ρύπανσης. Το EPA (ΗΠΑ) υπολογίζει ότι η εσωτερική ρύπανση
προκαλεί δεκάδες χιλιάδες ασθένειες κάθε χρόνο και πολύ περισσότερες
οφείλονται στο μολυσμένο νερό. Το όζον είναι αποτελεσματικότερο στο να
καθαρίσει τον αέρα και το νερό.
Το όζον είναι σαφώς ανώτερο έναντι ουσιαστικά όλων των άλλων μορφών
καθαρισμού.
Χρησιμοποιώντας τα AQUA-6, δεν χρειάζεται να αγοράσετε ή να αποθηκεύσετε
χημικές ουσίες ή υλικά καθαρισμού ή να αλλάξετε οποιαδήποτε φίλτρα. Αυτό που
χρειάζεστε παράγεται μέσα σε αυτή τη μικρή και ελαφριά συσκευή. Όλα αυτά,
ξοδεύοντας μόνο πολύ λίγα λεπτά ημερησίως.
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Οι εφαρμογές της γεννήτριας σε συστήματα νερού:
1. Πόσιμο νερό και κατανάλωση σε κάμπινγκ/στρατοπέδευση.
2. Ξέπλυμα φρούτων και λαχανικών.
3. Τρόφιμα και σκεύη της κουζίνας.
4. Τζακούζι/SPA, θερμά λουτρά.
5. Νερό λουτρών/μπανιέρες.
6. Πλύσιμο των μπιμπερών, μπουκαλιών μωρών.
7. Υδραγωγεία (Δεξαμενές νερού).
8. Αποστείρωση του αέρα μέσα σε γραφεία.
9. Επεξεργασία του αέρα παντού στο σπίτι.
10. Αφαιρεί τη μούχλα και τις μυρωδιές στα υπόγεια.
11. Αφαιρεί μυρωδιές στην κουζίνα (κρεμμύδια, τηγανιτά, ψάρια, κτλ.).
12. Εξολοθρεύει Βακτηρίδια στο νερό και στον αέρα.
13. Οζονοποίηση Ελαιόλαδου για διάφορες εφαρμογές.
14. Μεγάλες & μικρές ιχθυοκαλλιέργειες, καθαρίστε το νερό για υγιή ψάρια.
15. Επεξεργασία αέρος, εξολοθρεύει βακτηρίδια και αφαιρεί τη γύρη.
16. Εφαρμογή σε γραφεία γιατρών και οδοντιάτρων, αφαιρούν τη βιο-ταινία
και αποστειρώνουν το νερό.
17. Καθαρίστε το ενυδρείο, κάντε το νερό καθαρό σαν κρύσταλλο.
18. Αφαιρεί τον καπνό και τις μυρωδιές του καπνού πολύ γρήγορα.
ΧΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕΡΑ
Η γεννήτρια του όζοντος AQUA-6 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εξαλείψει
μεταφερόμενες με τον αέρα μυρωδιές που προέρχονται από τα πιο κάτω
αναφερόμενα: τον υγρό τάπητα, τη μούχλα, τις μυρωδιές των υπογείων, τα
κατοικίδια ζώα, τη γύρη, τη μυρωδιά καπνού, τη χημική μυρωδιά, τη μυρωδιά
χρωμάτων και κάπνας μετά από πυρκαγιά. Απλά χρησιμοποιήστε τον
προγραμματισμό χρονομέτρου της γεννήτριας για να επιλέξετε τη διάρκεια της
παραγωγής όζοντος. Αποφύγετε να τοποθετήσετε την πέτρα (διασκορπιστή)
πάρα πολύ κοντά σε μεταλλικά ή λαστιχένια αντικείμενα δεδομένου ότι τα υψηλά
επίπεδα του όζοντος θα οξειδώσουν αυτά τα αντικείμενα.
Χρόνος λειτουργίας και μέγεθος δωματίων
Μέγεθος
Πρόγραμμα
Χρόνος
Χρόνος
δωματίου
Στο LCD
Λειτουργίας
Παύσης
9.5 m2
11
2 λεπτά
4 ώρες
2
18.5 m
12
5 λεπτά
4 ώρες
2
46.5 m
13
10 λεπτά
4 ώρες
PPB = μέρη ανά δισεκατομμύριο 1000 PPB = 1 PPM.
Μην επιτρέψετε το επίπεδο όζοντος σε οποιοδήποτε χώρο διαβίωσης να υπερβεί
το επίπεδο που συστήνει η FDA (ΗΠΑ) των 70 PPB.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μακροχρόνια εισπνοή αέρα με υψηλές συγκεντρώσεις του
αερίου όζοντος μπορεί να προκαλέσει ρινικό ή και πνευμονικό ερεθισμό. Όταν
χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή για καθαρισμό του αέρα, συνιστάται να
χρησιμοποιείται μόνο σε ελεύθερους χώρους.
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ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΡΟΥΤΩΝ και ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
Η διατήρηση των φρούτων και των λαχανικών μπορεί να επεκταθεί αισθητά μετά
την επεξεργασία με το όζον. Όχι μόνο θα κρατήσουν μια ελκυστικότερη
εμφάνιση, αλλά και μια γεύση φρεσκάδας. Για να διατηρήσετε τα προϊόντα σας
φρέσκα, γεμίστε το νεροχύτη με νερό και τοποθετήστε την άσπρη πέτρα της
συσκευής AQUA-6 μόλις 5 - 10 εκατοστά βαθιά μέσα στο νεροχύτη. Κατόπιν
τοποθετήστε τα λαχανικά ή/και τα φρούτα στο νερό και ενεργοποιήστε τη
γεννήτρια όζοντος AQUA-6 για 15 λεπτά (προγραμματισμός # 4 στο LCD, οι
μεσαίου μεγέθους νεροχύτες πρέπει να είναι μισογεμάτοι).
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ και των ΣΚΕΥΩΝ της ΚΟΥΖΙΝΑΣ
Δεδομένου ότι το όζον σκοτώνει τα βακτηρίδια και τους ιούς, μπορεί να βοηθήσει
στην καταστροφή των βακτηριδίων που βρίσκονται στα τρόφιμα, στο κρέας, τα
λαχανικά, στα φρούτα και στα σκεύη της κουζίνας. Παραδείγματος χάριν,
βυθίζοντας κομμάτια νωπού κοτόπουλου μέσα σε οζονοποιημένο νερό θα
αποτραπεί η ανάπτυξη σαλμονέλας. Για καλύτερα αποτελέσματα, ακολουθήστε
τη διαδικασία που περιγράφεται πιο πάνω για τα φρούτα και τα λαχανικά. Για τα
σκεύη, ξεπλύνετε πρώτα τα υπολείμματα φαγητού και αφήστε τα μέσα στο
καθαρό νερό με όζον για δεκαπέντε λεπτά.
AQUA-6 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ
Η γεννήτρια όζοντος AQUA-6 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καθαρίσει το νερό
σε αποθήκες έκτακτης ανάγκης, τα SPA, τις μπανιέρες, τα θερμά λουτρά, τα
σιντριβάνια και τις πισίνες για παιδιά. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να
καθαρίσει το πόσιμο νερό από πηγάδια ή τις παροχές νερού πόλεων, να
αφαιρέσει τις ανεπιθύμητες γεύσεις, τις χημικές ουσίες, τις μυρωδιές και τα
χρώματα που προκαλούνται από το σίδηρο, το χαλκό, το μαγγάνιο, το χλώριο και
τις οργανικές χημικές ουσίες όπως τα φυτοφάρμακα και τα ζιζανιοκτόνα. Μην
χρησιμοποιείτε το νερό από μια πηγή που είναι άγνωστη όπως τα στάσιμα νερά
ή κάτι παρόμοιο.
Για να επεξεργαστείτε το νερό, τοποθετήστε την άσπρη ή γκρίζα πέτρα
(διασκορπιστή) στο δοχείο του νερού (όχι περισσότερο από 10 εκατοστά βάθος)
και προγραμματίστε τη συσκευή στο συνιστώμενο χρονικό διάστημα που
παρουσιάζεται στον πιο κάτω πίνακα.
Γεννήτριες υψηλής παραγωγής όζοντος είναι διαθέσιμες για τα φρεάτια και τις
μεγάλες δεξαμενές νερού όταν χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα με ένα μοριακό
φίλτρο. Το όζον αφαιρεί τα υπερβολικά μεταλλεύματα όπως ο σίδηρος, το
μαγγάνιο και ο μόλυβδος, καθώς επίσης και τα αέρια ραδόνιο και θείο.
ΛΙΤΡΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

4.5
22

2 Λεπτά
10 Λεπτά

Η χρονική ρύθμιση εξαρτάται από την ποιότητα νερού. Ένα ποτήρι του νερού
βρύσης απαιτεί περίπου 30 δευτερόλεπτα (2 λεπτά για τα 4.5 λίτρα).
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ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ για SPA και ΠΙΣΙΝΕΣ
Το AQUA-6 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα θερμά λουτρά, τζακούζι και πισίνες
παιδιών μέχρι 4500 λίτρα νερού, επιτρέποντας έτσι μια σημαντική μείωση
χρησιμοποίησης των χημικών ουσιών.
Δεν θα έχετε πια ξηρό δέρμα, ερεθισμένα κόκκινα μάτια, ξεθωριασμένο χρώμα
μαγιό ή ακόμα χειρότερα πράσινες τρίχες. Το όζον είναι pH ουδέτερο, έτσι δεν
έχει επιπτώσεις στην όξινη/αλκαλική ισορροπία του νερού σας. Είναι οικονομικώς
πιο αποδοτικό από τις παραδοσιακές χημικές ουσίες και δεν αφήνει καμία
ανεπιθύμητη μυρωδιά ή ανεπιθύμητη γεύση.
Συνεχής λειτουργία (10 έως 20 λεπτά, προγραμματισμός LCD αριθμός 9 ή 10)
αποδεικνύεται η πιο οικονομική μέθοδος επεξεργασίας για τα SPA, τα πηγάδια
και μεγαλύτερες ποσότητες νερού μέχρι 4500 λίτρα.
1. Το AQUA-6 πρέπει οπωσδήποτε να προφυλαχθεί από βροχή και νερό.
Τοποθετήστε τη μονάδα τουλάχιστον 1.5 μέτρο από τα SPA ή τζακούζι
και τουλάχιστον 30 εκατοστά υψηλοτέρα του επίπεδου του νερού.
Φροντίστε να είναι σε θέση μακριά από παιδιά ή κάποιου που
βρίσκεται μέσα στο νερό.
2. Συνδέστε το σωληνάκι με την έξοδο του όζοντος στο κατώτατο σημείο του
AQUA-6. Εάν η σωλήνωση ανεφοδιασμού όζοντος είναι πάρα πολύ
μακριά, τότε κόψτε το με ένα ψαλίδι ή μαχαίρι.
3. Τοποθετήστε την άσπρη πέτρα στην άλλη άκρη της σωλήνας και βυθίστε
την μέσα στο νερό 10 εκατοστά από την επιφάνεια και κοντά στο
κέντρο για την καλλίτερη διασκόρπιση του όζοντος.
4. Σιγουρευτείτε ότι συνδέετε το AQUA-6 σε μια ηλεκτρική πρίζα που είναι
γειωμένη.
5. Ανοίξτε τη συσκευή και επιλέξτε το επιθυμητό πρόγραμμα.
Απολυμάνετε την οδοντόβουρτσα, τις οδοντοστοιχίες, κ.λπ.
Ένας απλός τρόπος προαγωγής της υγείας των ούλων και για να αποτραπεί η
μετάδοση των βακτηριδίων και των επιβλαβών μικροοργανισμών, είναι να
μουσκευτεί η οδοντόβουρτσά σας μέσα σε νερό με όζον για τουλάχιστον 3 λεπτά
πριν ή μετά από κάθε χρήση. Αυτό είναι όλο που χρειάζεστε για να ξεφορτωθείτε
τα μικρόβια και τα βακτηρίδια που βρίσκονται στις περισσότερες οδοντόβουρτσες
που απλά με ένα ξέβγαλμα με καυτό νερό δεν θα φύγουν. Στην πραγματικότητα,
το νερό με όζον μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να απολυμάνει εργαλεία, τις θήκες
των φακών επαφής, τα παιχνίδια των παιδιών, τις λεκάνες τουαλετών ή
οτιδήποτε άλλο που πρέπει να είναι 100% χωρίς βακτηρίδια και
μικροοργανισμούς.
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Γαργάρες για την υγεία των Ούλων & Αποτροπή κακής αναπνοής
Καθημερινές γαργάρες με νερό όζοντος ενθαρρύνει μια καλή υγεία. Το
βούρτσισμα των δοντιών σας και στη συνέχεια ένα ξέπλυμα με το νερό όζοντος
είναι ένας απλός και όμως ένας ισχυρός τρόπος για καλή υγεία του στόματος. Το
επιπλέον όφελος είναι το τέλος της κακής αναπνοής και το καλωσόρισμα μιας
φρέσκιας και καθαρής αναπνοής! Οι γαργάρες με το οζονοποιημένο νερό
σκοτώνουν τους μικροοργανισμούς που προκαλούν την κακή αναπνοή.
Αφαιρέστε τον παθητικό καπνό και τις μυρωδιές
Οι καπνιστές χρειάζονται το όζον! Ο καπνός του τσιγάρου διαπερνά όλα τα είδη
επιφανειών και επικάθεται σε αυτές. Το όζον εξουδετερώνει τις επιβλαβείς ουσίες
που βρίσκονται στον καπνό ακόμη και σε επιφάνειες που έχουν υποστεί ζημιά
από τσιγάρα ή πούρα. Δεν είναι απαραίτητο να καπνίζετε για να επωφεληθείτε
από τα πλεονεκτήματα αυτής της γεννήτριας όζοντος. Ευρισκόμενοι σε ένα μπαρ
καπνιστών, τα ρούχα σας απορροφούν τον καπνό με αποτέλεσμα να αναδύουν
την γνωστή μυρωδιά· η χρήση του όζοντος (πραγματικά τις εξουδετερώνει) θα
αφαιρέσει αυτές τις μυρωδιές του καπνού από τα ρούχα σας γλυτώνοντας έτσι
χρήματα για στεγνό καθάρισμα. Απλά τοποθετήστε μέσα σε ένα ντουλάπι τα
καπνισμένα ρούχα σας και αφήστε να διασκορπιστεί το όζον για 20 λεπτά
(λειτουργία αριθμός 5 στο LCD) μόλις ολοκληρωθεί είστε έτοιμοι. Ρούχα χωρίς
μυρωδιές, ρούχα που μυρίζουν φρεσκάδα.
Οζονοποιήστε Ελαιόλαδο σε υγρή μορφή
Όταν οζονοποιείται το ελαιόλαδο ή άλλα έλαια για μεγάλες χρονικές περιόδους,
το λάδι τελικά πήζει, κρατώντας το όζον μέσα για πολύ καιρό. Όταν μάλιστα
καταψύχεται κρατάει το όζον μέσα του για αρκετά χρόνια. Για να επιτύχει τις
ελάχιστες συγκεντρώσεις που απαιτούνται για αποτελεσματικό οζονοποιημένο
ελαιόλαδο, θα πρέπει να συσσωρεύσετε τουλάχιστον 6 ώρες οζονοποίησης για
να δημιουργήσετε ένα υγρό ισχυρό λάδι. Επειδή η γεννήτρια όζοντος λειτουργεί
για μόνο 20 λεπτά κάθε ώρα (μια σπουδαία προφύλαξη ασφάλειας!), μπορεί να
χρειαστεί περισσότερο χρόνο. Αυτή η μονάδα δεν είναι κατάλληλη για να
στερεοποιήσει οζονοποιημένο ελαιόλαδο. Για στερεοποιήσεις λαδιών συστήνεται
το μοντέλο με αριθ. A2ZZ-3G· επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για να μάθετε
περισσότερα: www.a2zozone.com. Συνδέστε τώρα το καθαρό πλαστικό
σωληνάκι στην έξοδο του όζοντος στο κατώτατο σημείο της συσκευής AQUA-6
στην άλλη άκρη της σωλήνας τοποθετήστε την ΓΚΡΙΖΑ πέτρα (διασκορπιστή) και
στη συνέχεια βυθίστε την 5 ΕΚΑΤΟΣΤΑ από την επιφάνεια μέσα στο λάδι. Η
ποσότητα λαδιού να μην είναι μεγαλύτερη από 0,1 έως 0,2 λίτρα. Για μια καλή
ποιότητα οζονοποιημένου ελαιόλαδου πρέπει να συσσωρεύσετε τουλάχιστον
συνολικά 6 ώρες οζονοποίησης, γι’ αυτό θα πρέπει να επαναλαμβάνεται η
διαδικασία κάθε ώρα. Το χρονόμετρο είναι ένας σημαντικός μηχανισμός
ασφάλειας στη μηχανή του όζοντος. Εάν η μονάδα λειτουργεί συνεχώς θα
παρουσιασθούν ζημιές στα εσωτερικά ανταλλακτικά, τα οποία δεν θα
καλύπτονται από την εγγύηση της συσκευής. Πρέπει η συσκευή να αναπαύεται
τουλάχιστον τον ίδιο χρόνο λειτουργίας της. Έτσι θα την έχετε για πολλά χρόνια.
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A2Z Ozone - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ
Η περιορισμένη εγγύηση που εκτίθεται πιο κάτω ισχύει για τα προϊόντα που
κατασκευάζονται και πωλούνται από την A2Z Ozone Systems Inc ή τους
εξουσιοδοτημένους από την εταιρεία αντιπροσώπους της. Αυτή η περιορισμένη
εγγύηση δίνεται μόνο στον πρώτο αγοραστή λιανικής των προϊόντων μας και δεν
μεταβιβάζεται σε οποιουσδήποτε επόμενους ιδιοκτήτες ή αγοραστές αυτών των
προϊόντων. Η A2Z Ozone εγγυάται ότι η ίδια ή οι εξουσιοδοτημένοι
αντιπρόσωποί της θα επισκευάσουν ή θα αντικαταστήσουν, κατά την εκτίμηση
τους, οποιοδήποτε εξάρτημα της συσκευής αποδεικνύεται ότι είναι ελαττωματικό
ή έχει αστοχία εντός ενός έτους από την ημερομηνία λιανικής αγοράς αυτής.
(ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΑ
ΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ A2Z Ozone Systems Inc ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.
Η ΧΡΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΥ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΘΑ ΑΝΑΙΡΕΙ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ.
ΑΥΤΗ Η ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ
ΑΠΟ ΤΑ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΣΗΜΕΙΑ:
(α) Οποιεσδήποτε δαπάνες εργασίας για έλεγχο μηχανικών και ηλεκτρονικών
βλαβών, την αφαίρεση ή την εγκατάσταση τέτοιων εξαρτημάτων.
(β) Οποιαδήποτε ανάγκη επισκευής ή αντικατάστασης εξαρτημάτων που
προκλήθηκε από δική σας κακή εγκατάσταση, κακή συντήρηση, κακή λειτουργία,
κακή χρήση, κακοποίηση, αμέλεια, ατύχημα, πυρκαγιά, υλικό επισκευής ή και
ακατάλληλα εξαρτήματα
(γ) Οποιαδήποτε τέτοια συσκευή που εγκαταστάθηκε χωρίς να ληφθούν υπόψη
οι προβλεπόμενοι νόμοι της πολιτείας και οι αποδεκτές εμπορικές πρακτικές.
(δ) ΚΑΘΕ ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ· ΤΕΤΟΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΔΕΝ
ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΙ
(ε) Η εταιρεία A2Z Ozone Systems Inc ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΚΑΘΕ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΤΟΙΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, ΧΑΜΕΝΩΝ
ΚΕΡΔΩΝ, ΑΜΕΣΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΕΜΜΕΣΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΔΙΑΔΟΧΙΚΩΝ Ή ΚΑΙ
ΤΥΧΑΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.
ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ
ΜΑΣ:
A2Z Ozone Systems Inc., ATTN: Warranty Dept.
1844 Cargo Court, Louisville, KY 40299, USA
Αριθμός τηλεφώνου εξυπηρέτησης πελατών ΗΠΑ: 502-499-4977

Για κάθε αίτημα σας, πρέπει να μας δώσετε τα εξής:
1) Το όνομά σας, διεύθυνση και αριθμό τηλεφώνου.
2) Το όνομα του αντιπροσώπου πώλησης.
3) Αποδεικτικό της ημερομηνίας αγοράς.
4) Ημερομηνία της βλάβης.
5) Μια περιγραφή της βλάβης.
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Αφού δοθούν αυτές οι πληροφορίες, η A2Z Ozone Systems Inc θα παράσχει έναν
ΑΡΙΘΜΟ 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 περίπτωση δεν 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, κατά την κρίση της, το ελαττωματικό(α) προϊόν
και θα τα επιστρέψει πακέτο (προπληρωμένο μόνο για τις συσκευές που είναι σε
εγγύηση). Έξοδα του τελωνείου, φόροι, κ.λπ. είναι στη χρέωση του πελάτη.
Η αποδοχή του αγοραστή του προϊόντος και της χρήσης θα αποτελεί στο εξής
την αποδοχή αυτών των όρων.



Σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας!!!!
Αυτή η μονάδα δεν σχεδιάστηκε για μια συνεχή λειτουργία. Παρακαλώ μην
λειτουργείτε σκόπιμα τη μονάδα χωρίς μια διακοπή τουλάχιστον 15
λεπτών μεταξύ των χρόνων χρήσης.



Τοποθετήστε τη γεννήτρια όζοντος σε υψηλότερο σημείο από το επίπεδο
του νερού. Εάν το νερό κάνει επιστροφή στη μονάδα, μπορεί να
προκαλέσει ζημιά στη συσκευή που δεν καλύπτεται από την εγγύηση και
μάλιστα θα μπορούσε να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.



Τοποθετήστε τους πέτρινους διασκορπιστές όχι πιο κάτω από 10
εκατοστά μέσα στο νερό και μόλις 5 εκατοστά βάθος στο λάδι.



Όταν σταματήσετε τη λειτουργία (πατώντας το κουμπάκι on/off κάτω από
την οθόνη LCD), παρακαλώ περιμένετε δέκα δευτερόλεπτα έως ότου
σταματήσει η μονάδα αυτόματα. Τώρα μπορείτε να βγάλετε την συσκευή
από την πρίζα ή κλείστε το ηλεκτρικό ρεύμα από το διακόπτη που είναι
κάτω από το κόκκινο φωτάκι LED.

www.a2zozone.com
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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-6
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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