
4000mg/tim OZON AGGREGAT

Användarmanual

Läs denna manual noggrant innan användning av produkten. 
Avsedd för professionellt bruk.



Ozon är en specialform av syre, sk aktivt syre, och produceras i en ozongenerator 
genom elektrisk urladdning. Ozonet verkar genom att oxidera organiska ämnen och 
rök, samt oxiderar på ett effektivt sätt bort främmande luktämnen samt bakterier och 
virus. I de allra flesta fall blir slutprodukterna enbart koldioxid och vatten. 

Effektiva OZON-aggregat tar bort dåliga lukter. 

Så här arbetar ozonaggregaten: Otroligt enkelt!  - Ställ apparat i utrymmet -Slå på-Låt 
stå.  inom 2-12timmar har den dåliga lukten försvunnit. Produkten fyller varje 
kubikcentimeter av utrymmet med ozon.Ozonet når alla lukter, inte bara i luften, men 
ännu viktigare vid dess källa. 

Ozonbehandling med ozongenerator 

I en snabb reaktion, attackerar och neutraliserar ozonet de luktframkallande ämnena 
vilket gör dem helt luktfria. 

Ozon som inte kan hitta en lukt att reagera med återgår till vanligt syre efter cirka två 
timmar. 

Apparaterna finns i olika storlekar. De största är speciellt framtagna för industriell 
användning efter brand- och vattenskador. 

Ozonaggregat är trygga att använda om man hanterar dem på rätt sätt. Därför är det 
viktigt att du följer våra anvisningar i produktmanualen. Du måste lämna utrymmet 
när du har satt igång din produkt och vänta efter avslutad drift innan du beträder 
utrymmet som har behandlats. Ozon är hälsovådlig att inandas och därför ska du inte 
vara i utrymmet under behandling. 
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1. SPECIFIKATION

Model: 

Märkspänning:

Effektförbrukning

Luftvolym:

Ozon modul: 

Aktivt Oxygen(on): 

Ljudnivå (DB): 

Storlek (mm): 

DC 12V, adpater 220V medföljer

40W 

Max 80 CFM(2,24 m3/min) 

95X50MM, 1 pc ceramic ozone plate 

4000mg/tim 

30OB 

202 x 148 x 150 mm 

Förpackning (mm): 270 x 240 x 240 mm 

Vikt netto/brutto 

Användning: 

2.0KGS I2.5KGS 

80m
2

 

2. PRODUKT EGENSKAPER

• Ny design för enkelt byte av OZON modul.

• Kraftfull, lågt ljud, portabel, låg vikt och enkelt underhåll.
• Kylfläns för att få ner värme i OZON modul= längre livslängd.
• Använder OZON-utvecklad för kontroll gällande spridning av corona.
• Förfilter i rostfritt stål för större partiklar.
• Skydd för timer och omkopplare.

A 

Apparaten är försedd med kontakt för jordat uttag. Denna får ej 
bytas ut! Apparaten får under inga omständigheter anslutas till 
ojordat uttag.

VARNING! - ÖPPNA INTE APPRATEN, AVLÄGNSA INTE HÖLJET. DET

FINNS INGA DELAR AVSEDDA ATT BYTAS INUTI APPARATEN. VID

BEHOV KONTAKTA PROFESSIONELL EXPERTIS
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�- INTRODUKTION

Ozonaggregatet är avsett för att ta bort dålig lukt i en yta

eller område där ingen människa uppehåller sig. Enheten har

en timer som tillåter en maximal användningstid om 3 timmar sen

stänger timerfunktionen av luftreningsenheten. Vädra området/
rummet och vänta i minst 40 minuter innnan ni beträder

området/rummet.

(Framsida) 

Part Name Funktion

Timer 
Kontroll 
Vred 

Vrid försiktigt vredet till 180 min., eller
annan önskad gångtid för att starta
enheten. Avlägsna dig från apparaten

lndikator-
lampa

Lyser när enheten är aktiv.
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(Baksida) 

Artikel Funktion 

Förfilter Rostfritt stål för filtrering av större partiklar

Anslutning Cigarett adpater  & AC Adpater100-240V.

�- ANVÄNDNINGSOMRÅDE

• Luftrena, ta bort dålig lukt och sterilisera.

• Bil, Båt, Husvagn, Soprum  m.m.

• I bostad: Vardagsrum, kök, badrum, garage, husdjur.
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5. SNABB GUIDE

• Placera enheten på en stadig yta, se till att den inte kan falla
ner. Ozon kan vara irriterande i höga koncentrationer, under
långa tider. Vissa växter är mer känsliga än andra för ozon, men
ha som regel att inte ha några växter i utrymmet som ska
behandlas.

• Se till att människor, husdjur, andra djur inte finns i rummet/
området innan du startar behandling med OZON.

• Stäng dörrar och fönster, se till att OZONET inte tar sig till
rum/område där människor eller djur befinner sig.

6. HANDHAVANDE

Användning:

► Stäng av området som ska behandlas.

► Avlägsna människor djur och växter.

► Placera enheten så nära det illaluktande om rådet som möjligt.

► Om det finns AC, värmepump eller liknande i lokalen så ställ in

fläktläge under tiden behandling pågår.

► Vrid försiktigt vredet till 180minuter eller kortare tid om du

så önskar.

► Vänta 40 minuter innan vädring (för bättre resultat) och innan
något djur eller människa beträder det behandlade området.

► Upplev  frisk luften.
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il. BYTA OZON MODUL

• När enheten inte längre producerar tillräckligt med OZON
för att renaluften måste man byta OZON modulen:
(Normallt efter 6000timmars drift)

• Så här byter du OZON Modul, SE I BOTTEN PÅ ENHETEN

Hållare

Kylfläns

Ozon Modul

► Koppla ur nätsladden.
► Dra ut OZON modulen för hand.
► Sätt i den nya OZON modulen

OBS! Tappa inte modulen den kan spricka.
► En skadad modul får INTE installeras.
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9. FELSÖKNING

Enheten startar inte eller producerar inte OZON?

Det finns inte så mycket som kan gå fel med aggregatet. 

✓ Kontrollera följande om du misstänker att det är fel på
enheten:

• Är enheten ansluten via bil eller AC  adapter, kontakt?
• Är OZON modulen förbrukad? (byt efter ca 6000timmars drift)

Kontakta inköpsstället om du har fortstatt problem med enheten.



10. Service och garanti

Garanti gäller endast för ursprunglig köpare och kan ej föras vidare.

För företag: 1 års materialgaranti förutsatt normala driftsförhållanden.

Privatperson: Konsumentköplagen, 3 år mot fabrikationsfel samt 1 års 
materialgaranti förutsatt normala driftsförhållanden

11. Garantisedel.

Nedanstående uppgifter skall skickas eller mailas till inköpsställe inom 30 dagar från inköpsdatum för att 
garanti skall gälla.

---------------------------------------------------- ----------------------------------------------
Namn  Telefon

---------------------------------------------------- -----------------------------------------------
Adress

--------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Modell: Serienummer

-------------------------------------------------- -----------------------------------------------
Inköpsdatum  Kvitto/fakturanummer

Distributör:
Luftmiljögruppen i Sverige AB
www.lmg.nu
Telefon 0411 56 14 05



Kommunernas återvinningscentraler 
tar emot allt elavfall. 



ATTENZIONE! -WARNING!
ATTENTION! - VARNING!

L’ozonizzatore NON deve essere usato in presenza di persone e/o animali
   Do NOT use the ozone generator in the presence of humans and/or animals

L’ozoniseur NE DOIT PAS être utilisé en présence de personnes et/ou d’animaux.
  Använd inte aggregatet i närhet av människor eller djur.
Areare per diversi minuti l’abitacolo dopo l’utilizzo
   Ventilate the vehicle for several minutes after use
Aérer pendant plusieurs minutes l’habitacle après utilisation.
   Ventilera utrymmet/bilen flera minuter efter luftbehandling. 
Per evitare una concentrazione eccessiva di ozono all’interno dell’officina o dei locali di lavoro, si raccomanda di effettuare il 
trattamento su auto vetture al di fuori dell’officina.
   In order to avoid an excessive concentration of ozone inside the workshop or   working areas, it is recommended to carry    
   out the treatment on cars open-air, so as outside the workshop
Afin d’éviter une concentration excessive d’ozone dans l’atelier ou dans les  locaux de travail, il est recommandé de traiter 
les véhicules en dehors de  l’atelier.
   För att undvika hög koncentration av OZON rekommenderas att utföra behandling av flera bilar utomhus.

Campi applicazione: auto, camper, autobus, trattori, camion, etc
   Application fields: cars, campers, buses, tractors, trucks, etc.
Champs d’application: voiture, camping-car, bus, tracteurs, camions, etc.
   Campos de aplicación: automóviles, autocaravanas, autobuses, tractores,  camiones, etc.

Visto il forte potere ossidante dell’ozono, si consiglia di evitare più trattamenti ravvicinati nel tempo sullo stesso mezzo.
 Given the strong oxidizing power of ozone, it is recommended to avoid multiple treatments close together over time 
  on the same vehicle
Étant donné le fort pouvoir oxydant de l’ozone, il est conseillé d’éviter de multiples traitements rapprochés dans le temps 
sur le même véhicule.
  Anvndsningsområden utöver lokaler, bil, husvagn, husbil, buss, traktor m.m.

Prodotto destinato esclusivamente all’uso professionale
   For professional use only
Produit destiné exclusivement à un usage professionnel.

   Avsedd för professionellt användande.

mg/h M Min.

4000 10   
30 20   
45 30   

 

Tempi di applicazione -  Time of application - Temps d’application - Olika tidervid m3

mg/h M Min.

7000 10   
45 15   
60 20   

 

Fino/Up/Jusq’à/upp till 30 

Ogni/every/Chaque/Varje 15 m Aumentare di/Increase by/öka 
med 5 minuter 20°C

20°C
20°C

20°C

Temperatura consigliata 
Recommended temperature 
Température recomman dée 

Rekommenderad Temperatur  

Temperatura Max 
Max temperature 
Température Max
Temperatur Máx

40°C

40°C
40°C

40°C

Fino/Up/Jusq’à/upp till15 

Ogni/every/Chaque/Varje15 m Aumentare di/Increase by/ öka 
med 10min 20°C

20°C
20°C

20°C

Temperatura consigliata 
Recommended temperature 
Température recomman déeRekommenderad temperatur  

Temperatura Max 
Max temperature 
Température Max
Temperatur Máx

40°C

40°C
40°C

40°C
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