Návod na obsluhu
ozón generátora: SO-A80G
/manuál/
Osoba používajúca ozón generátor je povinná postupovať podľa tohto návodu na
obsluhu /manuálu/, preto si prosím pozorne prečítajte celý návod na obsluhu ozón
generátora SO-A80G.
Výrobok je určený pre ľahký priemysel, kancelárske aj domáce prostredie za účelom
dezinfekcie ovzdušia, povrchov, predmetov a popri dezinfekcii zabezpečuje
dezodoráciu pachov.
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1. Popis výrobku a jeho funkčnosti:
Ozónový generátor: SO-A80G
Napätie medzi keramickou platničkou a nerezovou konštrukciou na nej prerušuje
dvojmocnú kovalentnú väzbu kyslíka O2 a vznikajú 2 jedno atomárne kyslíky radikály O1+O1, ktoré sú nestabilné a preto sa viažu na molekulu kyslíka O2 z čoho
vzniká ozón O3.
Po zapnutí hlavného vypínača sa spustí vopred nastavený časovač a súčasne sa
zapnú oba ventilátory na chladenie elektroniky a výtlak ozónu O3 do vzduchu. Do
činnosti sa dostane samotný reaktor (keramicko nerezové platničky s vnútorným
vedením), ktorý je napájaný vysokým striedavým napätím z trojfázového zdroja
nepretržitého napájania s dvojitou konverziou (DPS). Vysokým striedavým napätím
sa medzi vrstvami keramicko nerezových platničiek vytvorí ozón O3, ktorý je
následne šírený do okolia pomocou ventilátora. Ozón je známy ako najúčinnejší
oxidant, dezinfekčný a dezodoračný prostriedok.
Tento prístroj prostredníctvom produkovaného ozónu je určený na dezinfekciu
vzduchu a povrchov predmetov.
Eliminuje:

− baktérie
− vírusy
− plesne
− mykózy
− formaldehyd
− benzén
− toluén
Likviduje:
− červotoče
− mravce
− mole
− ploštice
− drobní škodci v obilí
Odstraňuje pachy ako sú:
− dym
− prchavé a náterové látky
− pachy z plesní po záplavách
Taktiež je určený na čistenie dezinfekciu povrchov predmetov v ošetrovanom
priestore.
Prístroj je možné používať výlučne v uzavretých priestoroch. Počas aplikácie ozónu
musia byť zabezpečené dané priestory proti náhodnému vniknutiu osôb a zvierat.
Ozón nesmie prísť do styku s rastlinami, otvorenými kvapalinami, mokrými plochami,
a povrchmi predmetov náchylnými na oxidáciu. V čase používania je priestor
potrebné zabezpečiť proti neoprávnenému vstupu uzamknutím miestnosti a nápisom:
“ Zákaz vstupu pre čistenie vzduchu a povrchov predmetov veľmi intenzívnym
plynným oxidačným činidlom ozónom O3“. V priestore je vážne riziko poškodenia
zdravia aj 1 hodinu po ukončení práce ozón generátora .
Toto upozornenie je potrebné odstrániť až 1hodinu po vypnutí prístroja, inak hrozí
poškodenie zdravia.
Ozón generátor sa skladá z týchto elektronických častí:
1) Hlavný prívodný napájací konektor 230V/50Hz s poistkou F3.15 230V
2) Hlavný vypínač O – I /O – vypnutý a I – zapnutý/.
3) Časovač.
4) Ventilátor chladenia elektroniky.
5) Ventilátor pre výtlak ozónu - O3.
6) Reaktor O3 – Ruténiové keramicko nerezové platničky.
7) Termostat.
8) Elektronika DPS-generátor vysokého napätia/zvyšujúci menič napätia.
9) Elektrický kábel s dĺžkou 1,8 m.
10) Gumové antivibračné nožičky.
11) Rukoväť.
12) Horná časť nerezového krytu.
13) Dolná časť nerezového krytu.
14) Mriežka vonkajšia plast na vstupe vzduchu do reaktora a elektroniky.
15) Kovový mriežkový filter pre vstup vzduchu na chladenie reaktora a elektroniky
umiestnený fyzicky pod bodom č. 14) Mriežka vonkajšia plast na vstupe vzduchu..
16) Mriežka vonkajšia plast pre výstup vzduchu z chladenia elektroniky.
17) Kovová mriežka na výstupe ozónu.

18) Difúzor na výstup ozónu aj pre uchytenie flexi rukávu do vzduchotechniky
19) Plastový kryt kovového filtra pre vstup vzduchu do chladenia elektroniky

Na obrázkoch dolu sú označené len vonkajšie časti.
Vnútorné časti sú výlučne pre autorizovaný servis, preto nie sú označené číslami.

2. Identifikácia výrobku:
Ozón generátor: SO-A80G, výrobné číslo: ( napr. 10001, 10002).
3. Názov, adresa výrobcu – dodávateľa:
euDEAL ZIFČÁK, s.r.o., Duchonka Pioniersky Tábor Mier, a.s., 956 22 Prašice
www.ozongenerator.sk
servisný kontakt:
tel.: +421 905 430 751
email: info@ozongenerator.sk
4. Technická špecifikácia:
Ozónový generátor: SO-A80G
Výkon produkcie ozónu:80000mg/h = 80g/h je adekvátny pre priestor do 500 m3.
Na 550 m3 sú potrebné už 2 prístroje a na 1050 m3 sú potrebné už 3 prístroje.
Generátor ozónu slúži na dezinfekciu vzduchu bez prítomnosti prachu a olejových
častíc.
Menovité napájacie napätie: 220-240V
50-60Hz uzemnený okruh.
Stupeň ochrany krytom: IP 20.

Spotreba: 2,6A.
Výkon zdroja: 300W.
Poistka: F3.15 230V
Kremíkový keramický materiál /ruténiová pasta/ s nerezovou konštrukciou
Dlhá životnosť 10000 hodín.
Hlučnosť: 50 dB.
Rozmery: 325x180x400mm
Váha: 6.5 kg netto
Prietok vzduchu ventilátorom: 200m³/H
Prevádzková teplota okolia: 5 až 40 st. celzia
Vlhkosť maximálne 75%
Chladiaca metóda: vzduchom chladené
5. Bezpečnostné pokyny – UPOZORNENIA slúžia na zabránenie vzniku rizík,
ktoré súvisia s používaním prístroja.

Dodržiavajte správne návod na obsluhu a údržbu.
Nevykonávajte žiadne opravy a zmeny na výrobku.
Nedotýkajte sa ozón generátora 5 minút po odpojení od zdroja elektrickej energie.
POZOR! Ozón generátor je zložité elektronické zariadenie generujúce ozón.
Údržbu a servis môže vykonávať iba osoba s platným oprávnením. Vzhľadom k
zložitosti výrobku nie je dovolené vykonávať na prístroji žiadne svojvoľné opravy
inými osobami.
Povinnosťou prevádzkovateľa je informovať potenciálnych návštevníkov o
dezinfikovaných priestoroch ozónom o možných rizikách (výstražným nápisom
vrátane výstražných symbolov) a zamedziť im prístup do takéhoto priestoru
(maloleté deti a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi
schopnosťami a / alebo nedostatkom skúseností a vedomostí
a / alebo z akéhokoľvek dôvodu nemali možnosť oboznámiť sa s výstražným
upozornením o riziku vstupu do ozónom dezinfikovaného priestoru ).
Osoby pracujúce v týchto priestoroch a používajúce tieto priestory musia byť o
prípadnom riziku riadne a preukázateľne informované.
Prevádzkové pokyny
Rozsah zodpovednosti, dozor nad obsluhou a činnosťou zariadenia, musí byť určený
prevádzkovateľom (používateľom), ktorý je povinný:
− určiť zodpovednú a svojprávnu osobu za prevádzku zariadenia, oboznámiť ju s
návodom na obsluhu

− chrániť zariadenie počas prevádzky a skladovania (pred poškodením,
neodbornými zásahmi, poškodením zvieratami a pod.)
− dôležité je zabrániť pôsobeniu ozónu na osoby, živočíchy, rastliny
− zvlášť nebezpečné je vystaviť pôsobenie ozónu látkam, ktoré sú ľahko
oxidovateľné (najčastejšie nastáva zmena farby povrchov)
− ozón prudko okysličuje organické materiály
− ozón môže prudko reagovať s horľavými materiálmi
− ozón môže prudko reagovať s redukčnými činidlami
− vyvarujte sa kontaktu s oxidačnými činidlami
− vyvarujte sa kontaktu so silnými redukčnými činidlami
− zabránte kontaktu s horľavinami
Pri nedodržaní pokynov hrozí vážne poškodenie zdravia, ohrozenie života a
poškodenia majetku. V priestore, kde sa aplikuje dezinfekcia ozónom sa nemôžu
nachádzať horľaviny, zápalné látky, plyny (tuky a oleje).
Zariadenie je neprípustné používať vo výbušnom a prašnom prostredí.
Prístroj je zakázané ponoriť do kvapaliny, nesmie sa dostať do styku s vodou
alebo inými tekutinami nielen na vstupe a výstupe vzduchu ale na celej ploche.
Zariadenie je zdrojom tepla, môže sa prevádzkovať výlučne pri plynulom prúdení
vzduchu cez vstup a výstup vzduchu.
Počas prevádzky je zakázané prístroj zakrývať. Je nutné zabezpečiť voľný prísun
vzduchu, inak by mohlo nastať prehriatie prístroja a následne dôjsť k poškodeniu
zariadenia.
Prístroj musí byť napojený na uzemnený okruh.
Vypínač a zásuvka, do ktorej je zapojený napájací kábel prístroja musí byť prístupný
obsluhe. Prístroj sa nesmie zapínať v prípade poškodeného napájacieho kábla.
Ozón je veľmi silný oxidačný plyn a pri vyšších koncentráciách môže poškodzovať
povrchy náchylné k oxidácii. Pôsobenie ozónu môže spôsobovať zrýchlenú
degradáciu (poškodenie niektorých povrchov ako sú plasty a výrobky z gumy).
Odporúčame predmety, ktoré podliehajú týmto vplyvom, ako aj predmety vyššej
umeleckej hodnoty, premiestniť ich mimo dosah ozónu.
V priestoroch, ktoré sú vybavené vlastným systémom klimatizácie (kúrenie, či
chladenie priestorov) tento systém zapnite a nastavte vnútornú cirkuláciu, aby ozón
nemal možnosť pôsobiť mimo ošetrované priestory a zároveň neklesala jeho
intenzita.
Generátor ozónu nenahradzuje žiadne mechanické čistenie ako pranie, tepovanie,
vysávanie a podobne, preto pre správne pôsobenie ozónu je potrebné pred jeho
použitím očistiť mechanicky všetky nečistoty na ošetrovaných plochách.
Tento druh ozón generátora je určený výlučne na ošetrenie vzduchu.
Nie je určený na ošetrenie vody.
Generátor ozónu neaplikujte v nadmerne vlhkom interiéri s vlhkosťou nad 75%. V
priestoroch, kde sa generátor používa, nesmie byť otvorená hladina s akýmikoľvek
kvapalnými látkami.

Nadmerná vlhkosť interiéru by mohla byť zdrojom korózie výbojovej nerezovo
keramickej dosky ozón generátora, čo by znížilo životnosť ozón generátora a mohla
by nastať možná tvorba oxidu dusíka a kyseliny dusičnej, čo čuchovým zmyslom
môže pripomínať pach ozónu a môže viesť k omylu že ho nie je možné vyvetrať.
Ozón je nestabilný a po vypnutí prístroja už po hodine dosahuje povolenú intenzitu.
Nie je bezpečné presúvať prístroj ozón generátor hneď po vypnutí bez adekvátnych
bezpečných pracovných pomôcok. Môže spôsobiť vážne zdravotné problémy a v
ojedinelých prípadoch až smrť.
Jedným z bezpečných riešení bez zdravotných následkov je vstup do nevyvetranej
miestnosti s nezávislým dýchacím prístrojom, ktorý má uzatvorený okruh dýchania.
Nadmerné koncentrácie ozónu môžu spôsobiť podráždenie slizníc alebo dýchacích
ciest a očí.
Popis zdravotných rizík a poskytnutia prvej pomoci
Zdravotné nebezpečenstvá sú uvedené aj v karte bezpečnostných údajov pre ozón,
na ktorú je odkaz v závere tohto manuálu.
Nebezpečenstvá ozónu
Ozón O3
Je bezfarebný plyn, ľudskému zdraviu nebezpečný, spôsobuje podráždenie a
choroby dýchacích ciest, zvyšuje riziko astmatických záchvatov, podráždenie očí a
bolesti hlavy. Až 95 % ozónu vdýchnutého do pľúc, zostáva v organizme. Spôsobuje
oslabenie organizmu a zvyšuje náchylnosť na infekcie dýchacích ciest.
Pri jeho aplikácii nezostávajú žiadne toxické zvyšky ani žiadne druhotné znečistenie.
− Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
− Smrteľný pri vdýchnutí veľkého množstva.
− Spôsobuje vážne poleptanie kože.
− Zasiahnutú pokožku opláchnite vodou / sprchou a okamžite vyhľadajte lekársku
pomoc.
− Spôsobuje vážne poškodenie očí.
− Spôsobuje vážne poškodenie slizníc dýchacích ciest.

Výstraha:
− toxický
− nebezpečný pre zdravie
− nebezpečný pre vodné živočíchy

− žieravý
− horľavý
Prvá pomoc:
Zasiahnutie očí
Nezabudnite pred vyplachovaním odstrániť z očí kontaktné šošovky. Vyplachujte
dôkladne vodou po dobu najmenej 15 minút. Privolajte okamžitú lekársku pomoc.
Pokiaľ nemôže byť lekárska pomoc poskytnutá okamžite, vyplachujte po dobu
ďalších 15 minút.
Pri nadýchaní
Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.
Okamžite privolajte lekársku pomoc.
Všeobecné pokyny pri záchrane osoby:
Preneste postihnutého do nekontaminovaného priestoru, pričom sa chráňte
nezávislým dýchacím prístrojom.
V prípade, že nie je k dispozícii nezávislý dýchací prístroj okamžite volajte HaZZ.
Udržiavajte postihnutého v teple. V prípade, že došlo k zástaveniu dýchania alebo
dýchanie je namáhavé, dávajte umelé dýchanie a zavolajte lekára.
V prípade, že došlo k zástave srdca, je potrebná okamžitá resuscitácia.
Pri nedostatočnom dýchaní dajte vdychovať kyslík z prístroja.
Najčastejšie symptómy a účinky (akútne aj neskoršie):
− triaška
− potenie
− porucha videnia
− bolesť hlavy
− zrýchlený pulz
− lapanie po dychu
− zrýchlené dýchanie
Expozícia v atmosfére s nedostatkom kyslíka môže zapríčiniť nasledovné symptómy:
− závrat
− slinenie
− nevoľnosť
− zvracanie
− strata pohyblivosti a vedomia
Účinky pri vdychovaní:
Pri vyšších koncentráciách ozónu môže nastať zadusenie postihnutého.
Dusenie môže bez varovania spôsobiť bezvedomie a to tak, že postihnutý sa
nestihne ochrániť.
Osobné ochranné prostriedky pre požiarnikov a záchranné zložky:
Záchranné zložky musia byť oboznámené s platnou kartou bezpečnostných údajov,
na ktorú je odkaz v závere tohoto manuálu.

6. Prevádzkové podmienky:
− Prístroj je určený pre ľahký priemysel, domáce a kancelárske prostredie.
− Prístroj používajte iba na určený účel.
− Prístroj musí byť položený na podložku štyrmi nožičkami, aby uchytenie rukoväte
bolo hore.
− Nesmie byť položený nabok alebo na čelo kadiaľ prúdi vzduch s ozónom, aby
nebolo znemožnené prúdenie vzduchu prístrojom ani z jednej strany.
− Prístroj môže byť zavesený na 4 závesných okách /závesné oká sú voliteľný
doplnok za príplatok/.
− Aby ste predišli nehodám, nepoužívajte prístroj, ak sú káble alebo iné pripojenia
poškodené.
− Na zariadenie neklaďte žiadne predmety.
− Do spotrebiča nevkladajte žiadne cudzie predmety, pretože by ho to mohlo
poškodiť.
− Musí byť zabezpečené spoľahlivé uzemnenie spotrebiča.
− Neumiestňujte jednotku do blízkosti zdrojov tepla (napr. Otvoreného ohňa,
ohrievačov atď.).
− Nezapínajte ani nevypínajte spotrebič zapojením alebo odpojením sieťovej
zásuvky.
− Prístroj zapínajte hlavným vypínačom do polohy I, ak je pripojený káblom do siete.
− Nedovoľte, aby voda, iné kvapaliny alebo olej vnikli do vnútra zariadenia.
− Nikdy nečistite prístroj vodou. Otrite ho mäkkou mierne navlhčenou handričkou.
− Neotierajte zariadenie chemickými roztokmi, ako sú benzén, benzín, alkohol atď.
− Ak je zariadenie veľmi znečistené, utrite ho neutrálnym čistiacim prostriedkom.
Podmienky prevádzkovania:
− priestor má byť vopred vyvetraný kvôli dostatočnému prístupu kyslíka, z ktorého
sa ozón produkuje
− prevádzková vlhkosť vzduchu do 75% (účinnosť produkcie ozónu prudko klesá pri
prekročení limitnej vlhkosti 75%)
− teplotný rozsah použitia: 5 až 40 C°
− prostredie s nízkou prašnosťou
Podmienky uchovávania, skladovania a recyklácie:
− skladovať v uzatvorenom obale aby bol zamedzený vstup vlhkosti, prachu
a hmyzu
− v cene výrobku sú zahrnuté recyklačné poplatky
− po opotrebovaní musí byť výrobok odovzdaný do separovaného zberu na
zhodnotenie a recykláciu.
7. Návod na inštaláciu - spôsob montáže:
A. Vyberte generátor ozónu z obalu a umiestnite ho na pracovné miesto (optimálne
na okraj stredu kratšej steny so smerom prúdenia ozónu do stredu miestnosti).
B. Pri inštalácii ozón generátora sa uistite, že minimálna vzdialenosť od steny je 20
cm od strany kde nasáva vzduch
C. Smer prúdenia ozónu z prístroja smerujte tak, aby čo najlepšie pokryl celý
priestor.
D. Manipulujte s prístrojom výhradne rukoväťou na to určenou, ktorá sa nachádza na
povrchu prístroja.

E. Neťahajte a nedvíhajte ho za elektrický kábel. Pred zapnutím ho položte na
stabilnú suchú podložku na 4 dotykové body tak, aby nemal možnosť prevrátiť sa
a / alebo spadnúť do vlhkého prostredia alebo kvapaliny.
F. Skontrolujte vizuálne zariadenie, či nie je mechanicky poškodené.
G. Napájanie ozón generátora musí zodpovedať národným bezpečnostným
predpisom.
H. Používajte iba napätie uvedené na výrobnom štítku.
I. Ak je napájací kábel poškodený, môžete ho vymeniť za podobný certifikovaný,
nepoškodený, nakoľko nie je pevne spojený s ozón generátorom.
J. Uzatvorte ošetrovaný priestor okná, dvere, aby ste dosiahli, čo najlepšiu intenzitu
ozónu, inak bude unikať do otvorených priestorov a zároveň ohrozovať ľudí,
zvieratá a rastliny.
K. Nastavte čas po ktorom sa má prístroj vypnúť podľa kapitoly manuálu časovača
(10. Ovládanie časovača na prístroji).
L. Koncovku vložte do zásuvky 230V.
M. Zapnite prístroj hlavným vypínačom do polohy štart - I /O – vypnutý a I – zapnutý/,
čo rozsvieti červenú kontrolku signalizujúcu chod prístroja.
N. Po zapnutí prístroja okamžite opustite daný priestor a poznačte si čas zapnutia,
aby ste vedeli celkovú dobu použitia. K tejto dobe musíte prirátať jednu hodinu na
rozpad ozónu späť na kyslík, následne dôkladne vyvetrajte priestory.
O. Pri pretrvávajúcom ostrom zápachu proces vetrania opakujte. Jednou z príčin
zápachu môže byť vysoká vlhkosť vzduchu, jej znížením ozón zanikne skôr.
P. Čas aplikovania ozónu závisí na objeme priestoru, teplote, vlhkosti, tlaku
a zložení povrchov predmetov.
Q. Pre správne nastavenie času odporúčame odmerať intenzitu ozónu detektorom
ozónu. Toto meranie je zo zdravotných dôvodov možné výlučne v ochrannej
celotvárovej maske odolnej proti ozónu do 10ppm alebo v maske s vlastným
zdrojom vzduchu na dýchanie /kyslíková fľaša/. Optimálna hodnota je medzi 1 až
5 ppm ozónu po dobu 10 až 60 minút podľa objemu miestnosti. Pri nižšej hustote
ozónu pri 1ppm je potrebných 60 minút a pri 5 ppm je potrebných 20 minút na
pôsobenie ozónu proti patogénom. (Výkon ozón generátora je dostatočne účinný
nato, aby nebolo nutné použiť ozón detektor do objemu priestoru 500 m3).
R. Ozón generátor je účinný okamžite po zapnutí zariadenia, max. využitie je 500 m3
podľa povrchov predmetov, ktoré sa nachádzajú v priestore. Záleží aj na
množstve času, za ktorý je schopný dosiahnuť prinajmenšom 1ppm a udržať ho v
tejto intenzite 60 minút. Skontrolujte, či nie je prístup vzduchu z vonku otvoreným
oknom, dverami alebo inými otvormi, čo by znížilo schopnosť dosiahnuť
požadovanú hustotu ozónu, zároveň aby ozón neunikal do iných priestorov
(neoznačeného priestoru výstražným nápisom a symbolom).
S. Zapnite zariadenie v bežnej prevádzke na cca. 10 - 60min. (čas možno určiť
podľa veľkosti miestnosti) a po 1 hodinovej pauze vyvetrajte.
T. Dbajte na to, aby počas dezinfekcie nikto nebol v miestnosti (žiadne osoby,
zvieratá, rastliny a predmety s povrchmi náchylnými na oxidáciu).
U. Optimálna dĺžka činnosti ozón generátora je podľa veľkosti priestoru 10 až 60
min. (prístroj je schopný pracovať niekoľko hodín bez pauzy vo veľkých
priestoroch, napriek tomu odporúčame nastaviť 10 minútové prestávky po 1
hodinových pracovných intervaloch).
V. Pri priestoroch 400 – 500 m3 odporúčame nastaviť 10 minútovú pauzu vždy po 60
minútach prevádzky.
W. Nedotýkajte sa zariadenia pokiaľ je zariadenie zapnuté.

X. Po zastavení spotrebiča vypnite hlavný vypínač, vytiahnite vidlicu kábla zo
zásuvky, ak chcete zariadenie nastaviť na iné časové hodnoty.
Y. Ak nebudete zariadenie dlhší čas používať, odpojte ho zo zásuvky.
Z. Neodstraňujte kovové jemné sitá pod plastovými mriežkami na vstupe a výstupe
vzduchu, zabránite tým znečisteniu interiéru ozón generátora a neskrátite tak jeho
pôvodnú životnosť.
8. Údržba
Pokiaľ prístroj neprodukuje dostatočné množstvo ozónu pri vlhkosti do 75%, nie je
dostatočne efektívny, je nutná výmena ozónových platničiek. Životnosť keramicko nerezových platničiek je 10000 hodín prevádzky. Ak chcete platničky očistiť obráťte
sa na servis. Zásahom do prístroja a porušením deštrukčnej nálepky s logom
GolemMAN Profi + porušujete bezpečnostné pravidlá a strácate záruku.
Skontrolujte filter nečistôt / jemné kovové sitá /pod plastovými krytmi na vstupe do
ozón generátora a výstupe vzduchu z ozón generátora.
Ak je zanesený nečistotami tak ho vyfúkajte kompresorom primeraným tlakom, aby
sa filtračné sito nezdeformovalo, jemnou kefou môžete odstrániť nečistoty a znova
vyfúkať kompresorom.
Pozor na vlhkosť a prach, neumývajte zariadenie vodou.
9. Odstránenie problémov
Ak generátor nepracuje:
A. Skontrolujte, či je generátor správne zapojený v sieti.
B. Je dôležité, aby bol ozón generátor riadne uzemnený, teda zapojený do
uzemneného obvodu, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom.
C. Vizuálne skontrolujte keramické platničky, musia byť čisté, suché a bez trhlín
(vidieť svetelnou baterkou cez kovovú mriežku na výstupe ozónu).
D. Ozón generátor nepracuje, vypnite zariadenie z napájacej siete a skontrolujete
poistku na paneli. Pri výmene poistky odopnite zariadenie z napájacej siete,
vytiahnite plastový držiak poistiek z vnútornej strany prívodného konektoru,
vyberte starú poistku ktorá je od Vás vzdialenejšia a vložte novú poistku.
Náhradná poistka musí byť F3.15A 230V. Kvôli trvalej požiarnej ochrane vymeňte
poistku iba za 230V poistku stanoveného typu a výkonu.
Vo vnútri poistky nie sú žiadne komponenty, ktoré by bolo možné opraviť, preto
ich neopravujte provizórne. Pre prípad poškodenia poistky sme do krytu na
poistku vložili novú náhradnú v pozícii bližšie k Vám.
E. Ozón generátor nepracuje, nevyrába ozón, vypnite zariadenie a volajte servis.
F. Ozón generátor nefúka, má slabý prietok vzduchu, vypnite zariadenie a volajte
servis.
G. Ozón generátor je elektricky, alebo mechanicky poškodený - vypnite zariadenie z
napájacej siete a volajte servis.
H. Neotvárajte zariadenie a nepokúšajte sa ho opraviť bez odborného servisu.
Otvorením, zasahovaním do prístroja a odstránením deštrukčnej nálepky s logom
GolemMan Profi + a výrobného štítku s číslom prístroja strácate nárok na záruku
počas záručnej doby.

Neodstraňujte kryt zariadenia, porušením deštrukčnej nálepky s logom GolemMan
Profi + a výrobného štítku s číslom prístroja strácate zákonnú záruku počas záručnej
doby.
Servis zverte kvalifikovanému personálu:
− telefón: 0905 430 751
− email: info@ozongenerator.sk
− adresa pre doručenie na servisné stredisko: euDEAL ZIFČÁK, s.r.o.,
Duchonka Land 1321, 956 22 Prašice alebo adresa na www.ozongenerator.sk
10. Ovládanie časovača na prístroji
Časovač je rozdelený na 2 polovice s možnosťou výberu sekúnd, minút a hodín.
V pravej polovici si nastavíte ako dlho má prístroj pracovať a v ľavej polovici ako dlho
má oddychovať v danom režime (je to cyklovač). Ak chcete, aby prístroj pracoval len
1 cyklus, tak v ľavej polovici nastavíme 0 - Nula S, M, H sekundy, minúty,
hodiny – v tomto režime je to časovač.
Ak potrebujete nastaviť niekoľko cyklov a potom vypnúť, toto si zabezpečíte
prídavnými spínacími hodinami medzi elektrickou šnúrou a zásuvkou. Nastavíte na
nich po akej dobe chcete prerušiť prívod elektrického prúdu do prístroja a po tejto
dobe prístroj bez elektrického prúdu nebude pracovať.
Pred spustením si spravte skúšku napríklad chod 5 sekúnd a pauza 10 sekúnd. Po
10 sekundách by sa mal prístroj spustiť opäť na 5 sekúnd a mať pauzu 10 sekúnd a
tak opakovane. Potom si nastavte napr. 1 hodinu chod a pauzu 10 minút.
Nastavenie času 1 s - 99 h

11. Zaobchádzanie s odpadom
Recyklačný poplatok je v cene výrobku.
Použitý výrobok by nemal byť vyhodený ako netriedený odpad, musí byť odoslaný do
separovaného zberu na zhodnotenie a recykláciu
12. Záručné podmienky
Nájdete na https://www.ozongenerator.sk/SO-A80G-zarucny-list.pdf.
Prístroj je zaplombovaný deštrukčnou nálepkou po odstránení ktorej strácate
zákonom stanovenú záruku. Pri poškodení alebo odstránení výrobného štítku nie je
možné prístroj identifikovať a zároveň reklamovať.
13. Údaje na výrobnom štítku

Označenie CE znamená, že výrobok bol výrobcom posúdený a vyhovuje
požiadavkám EÚ na bezpečnosť, zdravie a ochranu životného prostredia.

Podľa Európskeho nariadenia odpadu 2012/19/EÚ tento symbol na výrobku
alebo na jeho obale znamená, že výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Na
základe smernice by sa mal prístroj odovzdať na príslušnom zbernom mieste pre
recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej
likvidácie výrobku pomôžete zabrániť možným negatívnym dopadom na životné
prostredie a ľudské zdravie, čo by inak mohol byť dôsledok nesprávnej
likvidácie výrobku. Pre detailnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku sa
obráťte na svoj Miestny úrad alebo na odpadovú a likvidačnú službu.

Smernica RoHS obmedzuje použitie týchto šiestich látok :
olovo, ortuť, kadmium, šesťmocný chróm a zhášače horenia (PBB, PBDE).

Len pre vnútorné použitie.
IP 20 – stupeň ochrany krytia znamená - IP je skratka slov International Protection a
vyjadruje stupeň ochrany krytom, tzv. IP krytie. Kód IP tvoria písmená I, P a dve
číslice: prvá číslica udáva ochranu pred nebezpečným dotykom a pred vniknutím
cudzích predmetov IP2x znamená ochrana pred vniknutím telies s priemerom nad
12 mm (pred prstom nad 12 mm a dĺžkou 80 mm) druhá číslica udáva stupeň
ochrany pred vniknutím vody. IP x 0 - žiadna ochrana.
Model NO: Názov modelu
SN: sériové číslo výrobku
220 – 240V : znamená energetická sieť s 220 až 240V so striedavým prúdom
50 – 60 Hz: menovitá frekvencia kmitov striedavého prúdu (AC) 50 alebo 60 Hertz
Príloha č. 1

Vyhlásenie o zhode

Príloha č. 2 na internete - Karta bezpečnostných údajov ozónu nájdete v
www.ozongenerator.sk v sekcia – úvod, sekcia - certifikáty a dokumenty alebo na
https://www.ozongenerator.sk/sites/all/themes/d7template/ozon_KBU.pdf
V prípade záujmu Vám na požiadanie vystavíme záručný list, na ktorom pri
reklamácii netrváme, nakoľko pri prípadnej reklamácii je pre nás dôležitý doklad
o kúpe - daňový doklad s uvedením čísla SN produktu na výrobnom štítku
a dátumom predaja
Nájdete ho na www.ozongenerator.sk v sekcia – úvod, sekcia - certifikáty
a dokumenty alebo na https://www.ozongenerator.sk/SO-A80G-zarucny-list.pdf
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