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HUOMIO: 

Lue käyttöopas huolellisesti 

asianmukaisen asennuksen ja käytön 

varmistamiseksi! 
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TEKNISET TIEDOT 

 

Malli: OZ-150R 

Nimellisjännite: AV 220–240 V / 50 Hz tai AC 100–120 V / 50–60 Hz 

Virrankulutus: 65 W 

Ilmamäärä: Enintään 106 CFM (3 m3/min) 

Otsonilevyt: 95x50 mm, 1 kpl keraaminen otsonilevy 

Aktiivinen happi: 4 000 mg/h 

Äänitaso (dB): 40 dB 

Tuotteen koko (mm): 220x170x160 mm  

Pakkauksen koko (mm): 265x240x240 mm 

Netto-/bruttopaino: 2,4/2,9 kg 

Pinta-ala: 100 m2  

TUOTTEEN OMINAISUUDET 

 Uusi malli irrotettavalla otsonimoduulilla – helppo vaihtaa ilman työkaluja. 

 Tehokas, hiljainen, kannettava, kevyt ja helppo huoltaa. 

 Jäähdytyselementti vähentää otsonilevyn kuumenemista, mikä pidentää 

käyttöikää. 

 Hyödyntää hallittua otsonointiteknologiaa. 

 Teräksestä valmistettu esisuodatin poistaa suuret hiukkaset. 

 Ajastin ja katkaisin on suojattu muovikotelolla. 

 

Sähköiskun vaaran vähentämiseksi laitteessa on maadoittava pistotulppa. 

Pistotulpan voi kytkeä vain maadoitettuun pistorasiaan. Jos pistotulppa 

ei sovi pistorasiaan, ota yhteyttä sähkömieheen saadaksesi maadoitetun 

pistorasian. Älä muokkaa pistotulppaa millään tavalla. 

 

VAROITUS! SÄHKÖISKUN VAARAN VÄHENTÄMISEKSI ÄLÄ IRROTA 

KANTTA. LAITE EI SISÄLLÄ KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVISSA OLEVIA OSIA. 

JÄTÄ HUOLTOTOIMET PÄTEVÄLLE HUOLTOTEKNIKOLLE. 

JOHDANTO 

Ilmanpuhdistin on suunniteltu poistamaan hajuja tyhjistä tiloista. Laitteessa on 

ajastin, jonka avulla se toimii enintään kolme tuntia. Määräajan kuluttua ajastin 

sammuttaa ilmanpuhdistimen. Odota 40 minuuttia ennen kuin palaat käsiteltyyn 

tilaan.  
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(Laite edestä) 

 

Osan nimi Toiminto 

Ajastimen 

säätönuppi 

Käännä myötäpäivään asettaaksesi ajastimen jopa kolmeen 

tuntiin. 

Ilmaisin Palaa, kun laite on toiminnassa. 

 

(Laite takaa) 

 

Osan nimi Toiminto 

Sulakepidin 
Irrotettavan sulakkeen pidin. (Varasulake sisältyy, 1 tai 2 A, 

pituus 2 cm) 

Virtajohto 
100–120 V tai 220–240 V maadoitettu johto (ellei toisin 

mainittu) 

KÄYTTÖKOHTEET 

 Kotikäyttöön: Ilman sterilointi, olohuone. Keittiö. Kylpyhuone, lemmikin tilat. 

 Ravintolan ilman sterilointi, hotellihuoneen puhdistin, hajunpoisto, liiketilan 

sterilointi, toimistorakennukset, kalakaupat, autotallit jne. 

 Ajoneuvot, veneet jne.  

Ajastimen säätönuppi 

Ilmaisin 

Tuulettimen kansi 

Virtajohto 

Sulakepidin 
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 Formaldehydin poistamiseen (uusi rakennus, hotelli, toimisto...), jääkaapin 

puhdistus. 

PIKAOPAS 

 Sijoittaessasi laitetta aseta se tukevan pinnan tai esineen päälle, jotta laite ei 

kaadu. 

 Varmista, ettei alueella ole ihmisiä, eläimiä tai lemmikkejä. 

 Tiivistä käsiteltävä alue, jotta otsoni ei pääse läheisille alueille, joissa on 

kasveja, eläimiä tai muita henkilöitä. 

 Sammuta ilmanpuhdistin siivouksen ajaksi. 

KÄYTTÖ 

Ilmanpuhdistimen käyttö:  

 Sulje käsiteltävä alue.  

 Tyhjennä alue ihmisistä ja eläimistä.  

 Sijoita laite mahdollisimman lähelle hajun lähdettä.  

 Kytke puhallin ja aseta ilman kierrättäminen päälle tiloissa, joissa on erillinen 

lämmitys- ja viilennysjärjestelmä.  

 Aseta ajastimeen haluttu aika ja poistu tilasta.  

 Odota vielä 40 minuuttia ennen kuin siirryt käsitellylle alueelle.  

OTSONIMODUULIN VAIHTAMINEN 

Kun ilmanpuhdistin ei enää tuota riittävästi otsonia, otsonimoduuli on vaihdettava. 

(Yleensä se tulee vaihtaa 6 000 käyttötunnin välein)  

 

Otsonimoduulin vaihtaminen:  

    

Otsonilevyn pidin 

Jäähdytyselementti 

Otsonilevy 
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1. Katkaise virransyöttö. 

2. Vedä otsonilevy (Ozone Plate) irti käsin. 

3. Aseta uusi otsonilevy paikalleen. (Varo pudottamasta otsonilevyä).  

SULAKKEEN VAIHTAMINEN 

 
 

Sulakepidin (laitteen takana virtajohdon vieressä) 

 

Sulakkeen vaihtaminen: 

1. Vaihda sulake vetämällä sulakepidin irti. 

2. Irrota vanha sulake ja aseta uusi sulake paikalleen.  

3. Korvaavan sulakkeen on oltava 1 tai 2 A (2 cm).  

VIANETSINTÄ 

Laite ei käynnisty tai tuota otsonia 

 

Jos epäilet, että laitteessa on vikaa, tarkasta seuraavat seikat: 

 Laite on kytketty oikeanlaiseen pistorasiaan. 

 On tärkeää, että ilmanpuhdistin on maadoitettu mahdollisen sähköiskun 

välttämiseksi. 

 Sulake on asennettu oikein.  

 

Jos ongelma ei vieläkään ratkennut, ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään. 

HUOLTO JA TAKUU 

Ilmanpuhdistimelle myönnetään kahden vuoden rajoitettu takuu. 

 

Laitteelle myönnetään yhden vuoden materiaalivirhetakuu normaalikäytössä 

ostopäivästä. Takuu myönnetään vain alkuperäiselle ostajalle. Takuu kattaa laitteen 

korjaamisen tai vaihtamisen. Vaihtolaite voi sisältää uudelleenvalmistettuja tai 

kunnostettuja osia tai komponentteja.  

 

Takuu ei kata kuluvia osia. Huolimattomuudesta tai väärinkäytöstä aiheutuvat vauriot 

ja toimintahäiriöt eivät kuulu takuun piiriin. Takuu ei myöskään kata 

valtuuttamattomia korjauksia. 
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TAKUUKORTTI 

Aktivoi rajoitettu takuu palauttamalla takuukortti 30 päivän kuluessa ostopäivästä. 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

MUISTIN VIRKISTÄMISEKSI 

Kirjoita malli ja sarjanumero alla oleville viivoille, jos satut hukkaamaan laitteen. 

Numerot löytyvät laitteen takapaneelista. Voit myös kirjata muita asiaankuuluvia 

tietoja.  

 

Nimi:  Puhelin:  

Osoite:  

Mallinumero:  Sarjanumero:  

Ostopäivämäärä:  Jälleenmyyjä:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maahantuoja/Importör:  

SuomiTrading, Areenakatu 7, 37570 Lempäälä. Puh./ Tel. 010 430 3490 

 


