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INTRODUKSJON

I denne bruksanvisningen har vi oppsummert de 
grunnleggende instruksjonene for bruk av produktet. 
Vær nøye med å sette deg inn i disse slik at produktet 
kan brukes på en så sikker måte som mulig. 

Ta gjerne kontakt med kundeservice hvis du har 
noen spørsmål eller er usikker på hvordan du bruker 
Osmozone på en sikker måte.

Brukeransvar

Vennligst merk at det er brukeren selv som er ansvarlig 
for hvor og hvordan maskinen blir brukt. Faktorer som 
luktkilde, overflatematerialer, temperatur, luftfuktighet 
etc. kan påvirke ozonbehandlingen. Osmozone er 
ikke ansvarlig for materielle skader som følge av bruk 
ved mindre skadene skyldes en feil på produktet. Vær 
oppmerksom på at personskader kan oppstå dersom 
produktet brukes i nærheten av mennesker. Slike skader 
er ikke Osmozone sitt ansvar.

PRODUKTHÅNDTERING

ADVARSEL: Følgende retningslinjer må 
overholdes for å unngå personskade eller skade 
på eiendom.

• Maskinen skal ikke, under noen omstendigheter, 
benyttes i lokaler der det oppholder seg mennesker 
eller dyr. Planter kan også være følsomme for 
konsentrert ozongass, og det anbefales derfor ikke at 
maskinen benyttes i nærheten av planter.

• Maskinen må ikke håndteres av personer (inkludert 
barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental 
funksjon, eller personer som mangler erfaring og 
kunnskap, eller av ulike grunner ikke kan tilegne seg 
informasjonen i denne bruksanvisningen.
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Før bruk

• Maskinen skal ikke benyttes i lokaler der mennesker, 
dyr eller planter oppholder seg.

• Ozonbehandlingen skal utføres på et tidspunkt hvor 
det heller ikke befinner seg mennesker eller dyr i 
tilstøtende områder. Lukk og tett området så godt det 
lar seg gjøre for å unngå lekkasje. Med tilstøtende rom 
menes naborom, både i samme etasje, i etasjen under 
og i etasjen over.

• Vær oppmerksom at ozon kan over tid svekke gummi 
og korrodere metaller. Det anbefales å ta hensyn til 
dette. Ved stor fare for at gummi blir svekket, anbefales 
det å ta kortere behandlinger eller å ikke gjennomføre 
ozonbehandlingen i det hele tatt.

Under bruk

• Pass på at ingen kommer inn i rommet under 
behandlingen, og påse at ozon ikke lekker ut til 
tilstøtende områder der det kan befinne seg mennesker, 
dyr eller planter.

Etter bruk

• Vent i minimum 2 timer etter at behandlingen er ferdig 
før rommet tas i bruk. Hvis ozon lukten fortsatt er 
merkbar anbefales det å lufte godt ut før rommet tas 
i bruk.

BESKRIVELSE OG SPESIFIKASJONER

Osmozone er CE-merket og overholder 
EMC-direktivet (2014/30/EU), and LVD-
direktivet (2014/35/EU) utstedt av EU 
kommisjonen. Kun for innendørs bruk.

RoHS – Osmozone oppfyller RoHS-
direktivet (2002/95/EC) som forbyr bruk 
av farlige stoffer i elektrisk utstyr.

TEKNISKE DETALJER

Modell 5 000

Spenning 220V-240V/50-60 HZ

Effekt 80 W

Ozon 5000 mg/t

Høyde 15 cm

Bredde 18 cm

Lengde 18 cm

Vekt 1,7kg
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DELER

FORAN BAK BUNN
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HVORDAN BRUKE MASKINEN?

Fjern luktkilden og rengjør området så godt 
det lar seg gjøre. Lukk vinduer og dører. Påse 
at ingen mennesker eller dyr er i rommet.

Still in timeren ved å vri på hjulet. 
Behandlingstiden kan justeres basert på 
størrelsen av rommet og luktstyrken.

Forlat rommet. Påse at ingen mennesker eller 
dyr går inn i rommet når maskinen er i gang.

Returner til rommet etter at det har gått 2 
timer etter endt behandling. Åpne vinduer og 
luft ut rommet.

Anbefalinger

• Plasser produktet sentralt i rommet som skal 
behandles for å sikre optimal spredning av ozon.

• Bruk vår behandlingstid kalkulator på hjemmesiden 
som en pekepin på behandlingstid.

• Scan QR-koden nedenfor for å gå til nettsiden vår 
med mer informasjon om bruk . 

Kontakt

Håndtak

Timer

FORAN BAK

Vifte
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Produktgaranti

Produktgarantien varer i en periode på 2 år fra 
kjøpsdatoen til det opprinnelige kjøpet. Dette påvirker 
ikke, og kommer i tillegg til de normale beføyelser som 
følger av kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven.

Garantien omfatter skader eller mangler som skyldes 
produksjonsfeil eller andre materielle feil på produktet 
og vil overholdes ved reparasjon eller omlevering av 
et nytt produkt. Garantien omfatter ikke skader eller 
mangler som skyldes feil bruk eller ytre påvirkning.

Garanti på forbruksartikler

Osmozone garanterer at oksygenplatene ikke har 
material- og/eller med produksjonsfeil i en periode på 90 
dager eller 500 driftstimer (det som er tilfellet først) fra 
kjøpsdatoen.

GARANTIBETINGELSER
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www.osmozone.no


