Návod na obsluhu

Generátor ozónu
DS-7 / DS-14 / DS-32 / DS-46 / DS-64 / DS-80
Návod na obsluhu generátora ozónu (ďalej zariadenie).
Jednotlivé prvky vybavenia generátorov sa môžu líšiť v závislosti od modelu.
Používajte až po prečítaní návodu!

VÝSTRAHA
Generátory ozónu vytvárajú ozón. Ozón je nebezpečný a zdraviu škodlivý plyn.
Generátory ozónu používajte iba s ochrannými pracovnými prostriedkami.

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod, Venujte pozornosť kapitole !VÝSTRAHA!
BEZPEčNOSŤ A ZDRAVIE

!VÝSTRAHA! BEZPEčNOSŤ A ZDRAVIE
Generátory ozónu vytvárajú ozón. Ozón je nebezpečný a zdraviu škodlivý plyn.
Generátory ozónu používajte iba s ochrannými pracovnými prostriedkami.
Prípustné expozičné limity
V USA, Veľkej Británii a v Európskej únii boli akceptované nasledujúce bezpečné limity.
Bezpečná expozícia bez vplyvu na zdravie * Koncentrácia ozónu (ppm)
Trvalé pôsobenie 24 hod

0,05

Trvalé pôsobenie 8 hod

0,1

Krátkodobé pôsobenie 15 min

0,3

Pozorované účinky Koncentrácia ozónu* (ppm)
Prah zápachu

0,005-0,02

Podráždenie očí, nosa, hrdla, dýchavičnosť

>0,1

Poruchy dýchania, znížená spotreba kyslíka,
podráždenie
pľúc, ťažká únava, bolesť na hrudníku, suchý kašeľ.

0,5-1,0

Bolesti hlavy, podráždenie dýchacieho ústrojenstva, 1-10
možná kóma, pľúcny edém
Bezprostredné ohrozenie života a zdravia
Smrť malých zvierat v priebehu 2 hodín.
* zdravý človek

10
15-20

DS-7 / DS-14 / DS-32 / DS-46 / DS-64 / DS-80 - rýchlo prekračuje normu pre 15-minútový expozičný
limit (0,3 ppm).
Toxicita ozónu:
Bez ohľadu na expozičné limity existuje riziko vzniku zápalu dýchacieho systému. Je dokázané, že ozón
prispieva k vzniku astmatických záchvatov. Ľudia, u ktorých sa potvrdí, že mali epizódy astmatického
záchvatu, nesmú vstupovať do miestností nasýtených ozónom. Týmto osobám je umožnený vstup až po
úplnom rozptýlení zvyškov ozónu a po dobre vyvetranej miestnosti. Ozón má výrazný štipľavý zápach,
ktorý je ľahko detekovateľný aj pri koncentrácii oveľa nižšej ako 15-minútový expozičný limit. Väčšina ľudí
dokáže zistiť zápach ozónu, ktorého koncentrácia je desaťkrát menšia ako pätnásťminútová koncentrácia.
Veľmi intenzívny zápach ozónu zvyčajne znamená, že koncentračný limit ozónu presahuje 15 minút.

VÝSTRAHA
Generátor nesmie byť prevádzkovaný ľuďmi s poruchami čuchu.
Pred použitím zariadenia okolo prístroja ponechajte voľný priestor.
NEOVERUJTE tvorbu ozónu čuchom.
Krátka inhalácia ozónu vo väčšej koncentrácii a dlhá inhalácia ozónu v menšej koncentrácii
môže spôsobiť vážne negatívne fyziologické následky alebo dokonca smrť. NEVDYCHU
JTE.
VŠEOBECNÉ BEZPEčNOSTNÉ UPOZORNENIA:

1. Generátor ozónu nepoužívajte pokiaľ sa v priestore nachádzajú ľudia, zvieratá alebo rastliny. Priestory,
kde prebieha ozonizácia zabezpečte tak, aby sa do nich nedostali nepovolané osoby.
2. Zariadenie nie je vodotesné. Používajte iba v interiéroch. Zabráňte vniknutiu vody. Na vniknutie vody do
zariadenia sa nevzťahuje záruka. Po vniknutí vody do zariadenia, prestaňte zariadenie používať
3. NIE JE POVOLENÉ otvárať a pokúšať sa o opravu zariadenia samostatne. Generátory ozónu DS-7 / DS14 / DS 20 / DS-32 / DS-46 / DS-64 / DS-80 používajú extrémne vysoké napätie, ktoré môže spôsobiť
zranenie. Nedotýkajte sa otvoreného a spusteného zariadenia.
4. Nepoužívajte prístroj vo veľmi vlhkom prostredí (relatívna vlhkosť vzduchu >80%). Pri prenose zariadenia s teplejšieho do chladnejšieho prostredia, počkajte kým sa prístroj odrosí a prispôsobí sa novému
prostrediu.
5. Prístroj môže používať iba osoba staršia ako 18 rokov. Prístroj uchovávajte mimo dosahu detí a nepovolaných osôb.
6. Ak zariadenie nepoužívate, odpojte ho zo zásuvky.
7. Nepoužívajte prístroj v tesnom kontakte s horľavými plynmi a výbušninami.
8. Nedotýkajte sa prístroja vlhkými alebo mokrými rukami.
9. Nepoužívajte často v skladoch s kovovými a syntetickými materiálmi.
10. Používajte iba hadice, ktoré sú z materiálu, ktorý odoláva pôsobeniu ozónu. Použitie nevhodných
materiálov môže viesť k nežiaducemu úniku ozónu.
11. Nepoužívajte v prašnej miestnosti
12. Spustený prístroj nepokladajte na ľahko horiace položky (napríklad, koberce, papier, ...)
13. Prístroj skladujte na suchom a tmavom mieste.
DÔLEŽITÁ POZNÁMKA:
Blue Planet nepreberá zodpovednosť za akékoľvek škody alebo úrazy spôsobené nesprávnym používaním
zariadenia. Používateľ je zodpovedný za správnu inštaláciu a uskladnenie.

OBSAH BALENIA:
1. Generátor ozónu
2. Napájací kábel
3. Návod na obsluhu
4. Záruka
5. Výstupná hadica (voliteľné, model DS-XX-R)

TECHNICKÉ PARAMETRE
Model

Menovitý rozsah
napätia

Menovitý príkon

DS-7

220-240V~ 50Hz

120W

7

362

DS-14

220-240V~ 50Hz

250W

14

421

DS-20

220-240V~ 50Hz

300W

20

421

DS-32

220-240V~ 50Hz

480W

32

421

DS-46

220-240V~ 50Hz

600W

46

421

DS-64

220-240V~ 50Hz

860W

64

421

DS-80

220-240V~ 50Hz

1000W

80

421

Model

Rozmery (mm)

DS-7

400x250x200

4,3

5-40

max. 70%

DS-14

400x250x200

4,9

5-40

max. 80%

DS-20

400x250x200

5,2

5-40

max. 80%

DS-32

400x250x200

6,0

5-40

max. 80%

DS-46

400x250x200

7,0

5-40

max. 80%

DS-64

400x250x200

8,0

5-40

max. 80%

DS-80

400x250x200

9,0

5-40

max. 80%

Hmotnosť (kg)

Ozónový výkon
v g/h

Teplota pracovného prostredia
°C

Kryt zariadenia je vyrobený z ocele, z ocele odolnej voči kyselinám a hliníka.

Výkon ventilátora m3/h

Vlhkosť pracovného prostredia

POPIS ZARIADENIA
Pohľad spredu

1. Zásuvka napájania
2. Napájací kábel
3. Držiak poistky s poistkou
4. Tlačidlo zapnutia a vypnutia
5. Združený bezpečnostný kľúč s prepínaním výkonu
6. Kryt ventilátora
7. Ovládací panel
8. Vlhkomer a teplomer (iba modely s označením RHR)

POPIS ZARIADENIA
Pohľad zozadu

1. Kryt
2. Výstup ozónu. Modely s označením ´R´ sú vybavené prírubou s priemerom 120mm na pripojenie hadice
(Na obrázku generátor s takto pripojenou hadicou).
3. Rukoväť

OVLÁDACÍ PANEL
Ovládací panel sa skladá z hlavného vypínača, výkonového spínača zabezpečeného kľúčom, stavových
indikátorov, teplomera (voliteľný podľa modelu), vlhkomera (voliteľný podľa modelu), ovládača času a
funkcií s displejom, prívodu vzduchu, napájacej zásuvky a poistkovej zásuvky.

OBSLUHA ZARIADENIA
1. Pred pripojením sa uistite, či je prívod vzduchu čistý a či nič nebráni prúdeniu vzduchu. Vzdialenosť
prekážok od vstupu vzduchu a výstupu vzduchu/ozónu musí byť minimálne 1 meter.
2. Zapojte kábel do zásuvky. Varovanie. Použite napätie špecifikované na typovom štítku umiestnenom na
prístroji.

POUŽÍVANIE ZARIADENIA
1. Stlačením vypínača zapnite zariadenie. Rozsvieti sa červený indikátor napájania
2. Zapnite kontakt a zvoľte požadovaný režim výroby ozónu pomocou bezpečnostného kľúča.
3. Nastavenie časovača
3.1 Stlačte UP alebo DOWN “raz, aby ste zvýšili alebo znížili hodnotu počítadla v rozsahu od 1 do
90 minút. Stláčajte, kým sa nezobrazí požadovaná hodnota. Pomocou klávesu „Enter” môžete prepínať
medzi sekundami a minútami.
3.2 Stlačením ON / OFF “spustíte odpočítavanie. Indikátor spracovania” začne blikať a začne odpočítavanie. Keď počítadlo dosiahne „00“, zariadenie sa prepne do pohotovostného režimu a rozsvieti sa
indikátor pripravenosti. Po 3 sekundách sa displej vynuluje a zobrazí naposledy použitú hodnotu časovača
3.3 Ak chcete podržať činnosť zariadenia, stlačte ON / OFF “(toto tiež drží odpočítavanie času).
Na displeji sa zobrazí posledná zobrazená hodnota pred stlačením tlačidla podržania. Pre pokračovanie v
činnosti zariadenia a odpočítavanie času stlačte znovu” ON / OFF “ . Ak chcete zariadenie úplne vypnúť,
použite vypínač na prednom paneli zariadenia
Informácie:
• Keď časovač ukazuje 00 “, spínač ON / OFF” je neaktívny
• Ak chcete zmeniť hodnoty časovača, keď je zariadenie v prevádzke, stlačte jednoducho „HORE“ alebo
DOLE.
• Ak bolo zariadenie pred vypnutím použité v režime odpočítavania, počítadlo zobrazí predtým nastavenú
hodnotu
4. Zariadenia je možné nastaviť na prácu v cykloch, kedy sa striedajú režimy ozónovania s pauzou ( Cycle
1 – Pause – Cycle 2, atď.). Jednotlivé režimy nastavujte ako v bode 3.1. Medzi režimami prepínate pomocou
tlačidla ´ENTER´. Prácu v cykloch spustíte tlačidlom ON/OFF.

ÚDRŽBA:
Ak sa prístroj používa sporadicky, musí sa skladovať na suchom mieste. Chráňte ho pred prachom a vlhkosťou. Ak sa rozhodnete použiť automatické dávkovanie ozónu, robte pravidelné kontroly prístroja, aby
ste zabezpečili jeho stabilitu a výkon.
Pravidelne kontrolujte káble a pripojenia či nie sú zničené alebo inak poškodené. Zariadenie udržujte čisté.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A RECyKLÁCIA

Zariadenie po skončení životnosti nevhadzujte do netriedeného komunálneho odpadu. Obaly a elektrické
zariadenie odovzdajte na recyklačných miestach a miestach určených na zber elektrotechnických zariadení. Vďaka vašej spolupráci bude prírodné prostredie čistejšie a materiály vhodné na recykláciu budú
súčasťou nového výrobného cyklu.

OZNÁMENIE VÝROBCU
Generátor ozónu spĺňa normy EÚ. Potvrdzuje to certifikát E0816760S vydaný 7. júla 2008 s neskoršími
zmenami, a preto je zariadenie označené značkou CE.

Zmena textu a technických parametrov vyhradená.
Výrobca:
BLUEPLANET
ul. Bohaterów Bielnika 21b
64-200 Wolsztyn
blueplanet@onet.eu
Distribútor pre Slovenskú republiku
OzonEco cleaning s.r.o.
Čelkova Lehota 14
018 16
www.ozonekocistenie.sk
info@ozonekocistenie.sk

Záručné podmienky
1. Predajca, OzonEco cleaning s.r.o. so sídlom Čelkova Lehota 14, 01816, ďalej len ´predávajúci´ poskytuje
kupujúcemu na produkt záruku 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od okamihu dodania produktu
spotrebiteľovi.
2. Vo vzťahu kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, začína záručná doba plynúť od okamihu, keď na neho
prechádza riziko spojené so zakúpeným produktom.
3. Územné pokrytie záruky sa vzťahuje na územie Slovenskej republiky a na územie krajiny, kam predávajúci produkt dodal.
4. Aby sa zabránilo poškodeniu, odporúča sa používateľovi pozorne si prečítať Návod na obsluhu, postupovať podľa neho a neprekračovať maximálne prevádzkové parametre produktu.
5. Zodpovednosť v rámci záruky sa nevzťahuje na chyby produktu, ktoré vznikli z iných dôvodov, ako sú
tie, ktoré sú súčasťou produktu, najmä spôsobené použitím produktu v rozpore s jeho určením a odporúčaniami v Návode na obsluhu.
6. Záruka sa nevzťahuje na sklenené a keramické časti, batérie, káble, kryty a materiály, ktoré sú pri prevádzke zariadenia bežne opotrebované. Na keramické platne vytvárajúce ozón sa v rámci záruky vzťahuje
najviac jedna výmena.
7. Záruka zaniká v prípade porušenia tesnení alebo v prípade neodbornej demontáže, opravy alebo zásahu
neoprávnenými osobami (t. j. neoprávnený servis), nesprávna údržba produktu alebo jeho nedostatočná
údržba, vlhkosť, zaplavenie, zaprášenie vnútorných častí zariadenia, používanie zariadenia v rozpore s
pokynmi v návode.
8. Záruka oprávňuje na bezplatné opravy zakúpeného produktu v prípade poruchy v záručnej dobe.
Spôsob opravy výrobku určuje predávajúci na základe posúdenia. Predávajúci môže podľa vlastného
uváženia namiesto opravy vymeniť výrobok za výrobok bez chýb alebo vrátiť cenu, namiesto jeho opravy.
Záruka neoprávňuje zákazníka požadovať výmenu tovaru bez chýb alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy a
požadovať vrátenie peňazí.
9. Oznámenie o chybe produktu by malo byť podané písomne alebo e-mailom a malo by obsahovať:
meno a priezvisko alebo meno kupujúceho alebo meno spoločnosti a IČO, adresu, telefónne číslo, model,
sériové číslo produktu, číslo faktúry a popis chyby výrobku, na ktorý sa vzťahuje záruka
10. Chybný výrobok odošlite na adresu sídla predajcu. Výrobok pred odoslaním zabezpečte tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu pri preprave. Neodosielajte výrobok bez predchádzajúcej dohody s predávajúcim.
11. Poruchy, ktoré bránia použitiu produktu v súlade s jeho určeným účelom a budú zverejnené v lehote,
na ktorú sa vzťahuje záruka, budú bezplatne odstránené do 30 dní od dátumu dodania produktu na
adresu predávajúceho, s výhradou podľa bodu 8.
12. Záručný list dobre uschovajte, predajca nevystavuje jeho duplikát.
13. Predávajúci informuje kupujúceho, že správca osobných údajov poskytnutých v súlade s bodom 9 tejto
záruky je spoločnosť OzonEco cleaning s.r.o., Čelkova Lehota 14, 018 16. Údaje budú spracované iba na účely spojené s implementáciou práv vyplývajúcich zo záruky a archivácie. Osobné údaje budú sprístupnené
iba subjektom oprávneným podľa zákona. Poskytnutie údajov kupujúcim je dobrovoľné, odmietnutie
ich poskytnúť v aplikácii však zabráni vyššie uvedeným účelom. Kupujúci má právo na prístup a opravu
poskytnutých osobných údajov.
14. V rozsahu povolenom platnými zákonmi sa záruka riadi slovenskými zákonmi a bude ich vykladať v
súlade so slovenskými zákonmi.
15. Neoddeliteľnou súčasťou záručných podmienok sú údaje z faktúry za nákup produktu v rozsahu čísla
zariadenia produktu, dátumu predaja.

16. Záruka na predaný produkt nevylučuje, neobmedzuje ani nepozastavuje práva kupujúceho vyplývajúce z ustanovení o záruke za chyby predaného tovaru.
17. Spolu s generátorom odoslaným na reklamáciu musí byť odoslaný aj bezpečnostný kľúč ku konkrétnemu zariadeniu, sieťový kábel, kópia faktúry za nákup tovaru a popis poruchy zariadenia.
Dobrovoľný platený ročný servis
Aby sme splnili očakávania zákazníkov a zaistili dlhú a bezporuchovú prevádzku vašich zariadení,
umožňujeme predĺženie záruky prostredníctvom každoročnej kontroly generátora ozónu BluePlanet.
Cenník služby je dostupný na stránkach www.ozonekocistenie.sk. Kontrolný ročný servis predĺži záruku o jeden rok. V prípade vážneho poškodenia si môže predávajúci účtovať sumu nad rámec poplatku
uvedeného v cenníku.
Súčasťou kontroly je: Kontrola technického stavu krytu, riadiacej elektroniky, elektródového systému,
systému nízkeho a vysokého napätia a správnosti softvéru.
Zariadenie bude vyčistené, skontrolované na účinnosť výroby ozónu a v prípade potreby budú vymenené
predmety v neštandardnom stave. Majiteľ je povinný dodať tovar v dvojitom ochrannom kartónovom
obale, minimálne s piatimi vrstvami, vo vnútri dobre chránený bublinkovou fóliou alebo iným výplňovým
materiálom chrániacim pred nárazmi a nárazmi počas prepravy. Predávajúci nezodpovedá za škody
spôsobené počas prepravy tovaru od zákazníka do sídla predávajúceho.
Spolu s generátorom odoslaným na kontrolu musí byť odoslaný aj bezpečnostný kľúč ku konkrétnemu
zariadeniu a sieťový kábel.

Výrobné číslo zariadenia:
PREDAJCA:

SPOTREBITEĽ:

