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Tekniska specifikationer
Strömkälla

Elförbrukning

Rumskapacitet

Ozonmängd

Ljudnivå

220-240 V
50 Hz

Max 85 W

80 m2

Max 5
gram/timme

40 dB

Storlek

Vikt

Användbar i följande
lufttemperaturer

Användbar endast inom
dessa luftfuktigheter

10-35 º C

5-65 %

Snabbast sanering vid
temperaturer > 20 º C.

Fuktigheten får inte
bilda kondens.

Höjd 21,7 cm 2,6 kg
Bredd 17 cm
Djup 23,8 cm 3,2 kg med
kartongen

Djupet med
nätkabeln är
>30 cm.

Användningsområden
Apparaten kan hjälpa dig med att ta bort bl.a dåliga lukter som
instängd lukt, fuktlukt, mögellukt, röklukter, kemiska lukter och
mycket mer.
Organiska luftföroreningar bryts ned och oskadliggörs och tar
död på bl.a mögelsporer, bakterier och mikroorganismer.
Detta sker genom att den elektriskt laddar upp den omgivande
luften vilket får en del av dess syremolekyler att klumpa ihop
sig och bilda en hög mängd av kortlivat ozon (O3).
Det är ozonet som är det verksamma ämnet mot föroreningar.
Ozonet gör alltså en stor hälsomässig nytta, men i dessa höga
nivåer är det samtidigt i sig självt också en luftförorening under
den korta tid som det existerar. Därför behöver du beakta och
vidta vissa försiktighetsåtgärder i samband med användningen.
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Viktig information kring säkerhet och skötsel
Om du läser och följer bruksanvisningen noga så säkerställer du
både din egen och andras säkerhet.
Människor och djur får ej vistas i utrymmet där
en ozonsanering pågår. Risken för ohälsa är hög
och andningsvägarna kan påverkas negativt.
Apparaten får endast användas när den är
inkopplad till ett CE-godkänt jordat 220-240 V
50 Hz eluttag.
Använd inte apparaten i fuktiga utrymmen som
kan bilda kondens. Se till att apparaten inte kan
bli blöt och ta inte i apparaten med blöta händer.
Detta för att förhindra funktionsfel, brand och
elektriska stötar.
Använd inte apparaten i utrymmen där det finns
brandfarliga och explosiva ämnen och gaser, då
dessa kan antändas av apparatens högspänning.
Rengör aldrig apparaten med brandfarliga
vätskor och ämnen.
Låt inte barn använda och leka med apparaten.
Lägg även undan förpackningspåsen för att
undvika kvävningsrisk.
Peta inte in några föremål i innanmätet.
Du får inte demontera, reparera eller modifiera
apparaten. Okunnighet kan förorsaka farliga
personliga och materiella olyckor.
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Såhär använder du ozongeneratorn
Se först till att plocka bort alla växter och se till så att inga djur
och människor får tillträde till utrymmet under saneringstiden.
I rumsutrymmen: Stäng till alla fönster, dörrar och ventilation.
I mycket små utrymmen (som t.ex bilkupéer, skåp, garderober
mm): Låt fönsterna eller skåpsdörren stå öppna lite på glänt.
Placering: Ställ apparaten på ett bord eller en hög hylla mitt i
utrymmet för att få allra bäst luftspridning och mest effektiva
resultat. Ozon väger nämligen lite mer än vanlig luft och det
sjunker därmed sakta ned mot golvet. Genom att placera den
högre upp så når ozonet därmed ut över större rumsarealer och
en starkare ozonkoncentration når då bättre även tak och väggar.
Om du vet var själva källan till luktproblemet finns (som t.ex en
fuktskada, en urinfläck och dylikt) så placerar du med fördel
apparaten i närheten av denna plats och luftutblåset vänt ditåt.

Välj hur du vill att den ska arbeta
Beroende på luktproblemets art och storleken på utrymmet som
ska saneras så kan du välja mellan flera olika inställningar:
Ozonstyrka, körningstid och intervallkörning.
För små utrymmen eller lättare luktproblem så räcker det oftast
med en enda kort körning med en lägre ozonmängd på 20-60%.
För stora utrymmen eller vid starka och svårare luktproblem så
väljer du 80-100% ozonstyrka, längre körtid och intervall.
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Sätt i kontakten i ett jordat eluttag och tryck på knappen Power.
Apparaten börjar räkna ned i 10 sekunder. Ett pipljud hörs varje
sekund och nedräkningen syns även som siffror på displayen.
För varje ny knapptryckning så börjar nedräkningen om med 10
nya sekunder. Nedräkningen är en säkerhetsåtgärd, så att du ska
hinna lämna utrymmet innan apparaten börjar alstra ozon.
Grundinställning
Om du inte gör något inställningsval så kör den i 15 minuter
med en ozonstyrka på 60% och därefter stänger den automatiskt
av sig själv.
Timer
Du kan välja hur länge du vill att saneringen ska pågå innan den
stänger av sig själv. Från 15 minuter och upp till max 3 timmar,
i steg om 15 minuter för varje knapptryckning.
Interval
Du kan få apparaten att automatiskt återupprepa saneringen med
12 eller 24 timmars mellanrum. Då körs ovan valda timertid
om och om igen ända tills du själv stänger av apparaten (efter
t.ex 2-7 dagar) med Power-knappen.
Detta är användbart om du har problem med lukter som sitter
djupt inne i väggar, möbler och andra ytors materialporer.
Intervallkörning kan även behöva väljas om lufttemperaturen i
utrymmet är 10-19 °C. Ozonsanering fungerar nämligen oftast
som allra snabbast och bäst vid temperaturer på 20-35 °C.
Ozone
Du kan välja en ozonstyrka på 20, 40, 60, 80 eller 100% som
apparaten ska alstra. 100% är den starkaste ozonmängden som
är på 5 gram/timme.
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Fan
Det finns 6 st fläktstyrkor och apparaten startar alltid med den
högsta. Varje knapptryckning ändrar på styrkan.
I displayen finns det en fläktsymbol högst upp till vänster som
visar vilken styrka du har valt.
Ett enda fläktblad betyder att det är den lägsta fläktstyrkan.
Den högsta fläktstyrkan visas som en komplett fläktsymbol.
Högsta fläktflödet väljer du när du ska sanera i stora utrymmen
på mest effektiva sätt och en lägre fläktstyrka är lämpligt för
mindre utrymmen.

När körningen är klar
Det är viktigt att inte beträda utrymmet förrän allra tidigast 2-3
timmar efter det att saneringen är klar. Ozonet som finns kvar i
luften efter det att apparaten har stängts av behöver denna extra
tid för att ladda ur sig själv och återgå till att bli ett vanligt och
ofarligt syre igen.
Om det fortfarande doftar av ozon efter denna tid så öppnar du
bara fönster, dörrar och ventilation så vädrar du snabbt bort det.
Efter saneringen så har du förhoppningsvis erhållit en fräsch
och luktfri luftmiljö igen! :-)
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Skulle det visa sig att ditt luktproblem återuppstår efter en
tid så kan detta bero på att:
•

lukten sitter väldigt djupt i materialporerna och sipprar
med tiden långsamt ut i rumsluften.

•

det finns bestående materialskador (kanske murket trä,
förstört golvmaterial eller isoleringsmaterial och annat
som bör bytas ut) som hela tiden avger en lukt.

•

det finns ett pågående problem som du behöver åtgärda.
T.ex ett rörläckage i en vägg eller att en husdränering
saknas som förorsakar fuktproblem, att skadedjur dör
och urinerar bakom väggar och golv, eller något annat.

Ibland krävs det en längre saneringstid för att bli av med vissa
luktproblem om lukten sitter djupare i materialporerna och om
det inte beror på en kontinuerligt pågående problemskada.
Välj i så fall intervallkörning under flera dagar i sträck och
värm gärna upp utrymmet till 20-35 °C för efektivare resultat.
Även om du har ett pågående problem så kan du såklart påbörja
en ny ozonsanering närhelst som luktprobemet återuppstår, som
en tilfällig hjälp fram tills dess att du har möjlighet att åtgärda
själva huvudproblemet.
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Garanti och service
Gäller i ett år från inköpsdatumet och avser fria reparationer
eller utbyte av delar, alternativt utbyte mot en likvärdig
enhet, med undantag av följande kriterier:
•

Apparaten har demonterats av obehörig person
(inbegriper alla utom medarbetare hos Sprouting
Health).

•

Felaktigt använd strömkälla; felaktig skötsel; om
apparaten har använts till annat än vad som angivits i
denna Bruksanvisning, oaktsamhet och naturkatastrofer.

Apparaten bör vid en retur paketeras i sitt originalemballage
eller likvärdigt, för att säkerställa en säker transport. Du ombeds
även inkludera en kopia av den faktura eller det kvitto du erhöll
vid köpet, ifall det rör sig om ett garantiärende.
Samtliga Ozone Oxy 80 Smart har ankomstinspekterats och
funktionstestats utav Sprouting Health för att kunna upptäcka
skönhetsfel, funktionsfel och transportskador innan de säljs.
Detta för att du ska få en fullt fungerande enhet och få ett så
bekymmersfritt ägande som möjligt.
Behöver du en ny förbrukningsartikel? Urladdningsblecket
håller i cirka 6000 arbetstimmar, sedan kan vi byta ut det åt dig
och förlänger apparatens livslängd med ytterligare 6000 timmar.
Hör gärna av dig om det är något du undrar över eller behöver
hjälp med.
Telefon: 036-14 32 49 E-post: anders@sproutinghealth.se
Hemsida: www.sproutinghealth.se
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