
מטהר אוויר באוזון

הוראות שימוש והפעלה

עתידיקרא בתשומת לב את ההוראות לפני השימוש ושמור כמקור מידע 
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איור

.למכשירפתח כניסת אוויר :  Air Inletכניסת אוויר

.באוזוןפתח יציאת אוויר מועשר :  Air Outletיציאת אוויר

.המיוצרכיוון כמות האוזון  Control Knob:כפתור בקר

.פועלנורת לד דולקת מעידה על כך שהמכשיר :  Led indicatorנורת לד

.המכשיר לשקע חשמל סטנדרטילחיבור :  Power pinsתקע חשמל

USB-חיבור ל DC:5V US) :)שקע -משמש לחיבור המכשיר ל.USB

מידע בטיחותי חשוב

.להשתמש במכשיר בסביבה בה מאוחסנים חומרים דליקיםאסור •

לחות ומים  . ברז מים או כל מקום לח אחר, אין לחבר לחשמל ליד מקלחת•

.  יכולים לפגום במכשיר

.  נתקו את המכשיר מהחשמל בזמן ניקוי המכשיר•

12-יותר מ)נתקו את המכשיר מהחשמל כשאתם עוזבים לפרק זמן ארוך •

(.שעות

.אין להתיר לילדים קטנים להתעסק במכשיר•

.כבו את המכשיר מיד, מרגישים אי נוחות כלשהיאם •
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שימושוראות ה

באם יש  . בדוק שלא נפל כל פגם במכשיר. הוצא את המכשיר מהקופסה•

.ארוז מחדש וצור קשר עם הספק, פגם

אך לא מומלץ  . המכשיר יכול להיות מחובר בכל מקום בחלל החדר•

.מטרים רבועים שאינו מאוורר4-להשתמש בחדר שינה הקטן מ

.להרחיק ממשטח לח או טחוב: אזהרה•

את כפתור הבקרה עד  סובבו . USBאת המכשיר לשקע או לחיבור חברו •

את כפתור כוונו . ידלקלד ירוק ,  להישמע קליק המפעיל את המכשיר

ללא ריח חריף מדי , נעיםהבקרה כך שיסלק ריחות לא נעימים והאוויר יהיה 

.של האוזון

דבר זה מעיד על פעולה תקינה של  . ריח אוזון יופיע עם הפעלת המכשיר•

שלוש כך שריח האוזון יתפזר  -לפעול לפחות שעתייםלמכשיר תנו. המכשיר

.בהדרגה בחדר

.  את כפתור הבקרה למינימוםוסובבכשריח האוזון מתחיל להיות חזק מדי •

אם  רוב הריחות והחלקיקים הנישאים באוויר לניטרולמחולל האוזון אפקטיבי •

מכשיר זה איננו תחליף לניקוי ולשמירה על  . שעות ביממה12-הוא פעיל כ

המכשיר גורם לחלקיקים מהאוויר לשקוע ולהתיישב  . בריאות והיגיינה נאותה

.  מהם יש לסלק את החלקיקים בפעולת ניקיון פשוטה, על משטחים

דקות כל חצי שעה לשמירה על 3המכשיר נכבה ונדלק מחדש למשך •

דקות מחולל האוזון  3אחרי (. מונע התחממות וחוסך באנרגיה)המכשיר 

.חוזר לפעולה

.משמש לחיבור לרכב או למחשב' USB 8כבל•

:לשימוש ב

רכב  , שרותים, חדרי עישון, מחסנים, בתים עם חיות מחמד, חדרי שינה, מטבחים

.ועוד

שימושים

.  נגיפים ועובש, חיידקים, מנטרל ריחות לא רצויים
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תכונות

קומפקטי ונייד

בעל כפתור לוויסות כמות האוזון

פעולה שקטה

דורש תחזוקה מינימלית

110V-240Vמתחבר לשקע של 

לחיבור לרכב ולמחשב' USB8מצורף כבל 

תחזוקה

נתק אחת לחודש את המכשיר מהחשמל ונקה במברשת יבשה את הכניסה  

.והיציאה של המכשיר

.  את המכשיר מאבקיבשאחת לתקופה נקה בסמרטוט 

.אלו יפגעו במכשיר, אסור להשפריץ חומרי ניקוי או לאפשר כניסת לחות למכשיר

.מכשיר פגום בשל תחזוקה לא נאותה יאבד את האחריות

מפרט טכני

AC110V-240V, 50/60Hz, DC 5V 8’ USB Cord......מתח

6W＞........................................................ צריכת אנרגיה

14cm*11cm*9.5cm................................................גודל

0.2KG.................................................................משקל

– 0ניתן לכיוון .................................פליטת אוזון 20 mg/hr

– 26.........................................רעש סביבתי 34 dB SPL

קטן............................................גודל חדר מומלץ
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מ"אקווהלינק בע
ישראל, 3902656, כרמלטירת 17מוצקין 

: טלפון 077-2031964

info@aqualinksolutions.com
www.aqualinksolutions.com


