
Инструкция за употреба 

Озонатор 

 

Model: FOZ-518 i 

 

Драги клиенти, 
 
Благодарим Ви за покупката на нашия озон генератор FINLUX FOZ-518 i. Тoй е подходящ за 

дезинфекция и пречистване на вода, въздух , храни и други субстанции само с една съставка – 

озон ! 

Замърсяванията са един от най-големите проблеми на съвременното човечество и той засяга 

всички общества, и напредналите и по-изостаналите. В миналото често се ускоряваха 

производствата и се неглижираха качествата на произведените стоки и вредните емисии отделяни 

при производството. 

Глобализацията на пазарите в днешно време изисква двоен контрол, много по-акуратен от 

миналото, но това често се пренебрегва при транспортирането на стоки от държава в държава.  

Друга особеност на нашето общество е култът към красотата. Дори и в храната се набляга върху 

храни, които са по-добри за красотата ни, въпреки че те не винаги са най-добрите като храна. 

 

Внимание, прочетете преди използване ! 
 
За почистване на вода, уреда трябва да бъде на по-високо ниво от водата, за да се избегне 
напълване на уреда с вода.  
Не използвайте уреда при прекалено висока температуура (над 42 градуса по Целзий), както и в 
помещения с висока концентрация на дим от готварско олио и в среда с висока влажност. 
Работете с уреда внимателно, не блокирайте изхода за газ, избягвайте да препречвате въздушната 

циркулация. 

Когато се използва за стерилизация / дезинфекция, отстраняване на миризма, не приближавайте 

очите и дихателните пътища  БЛИЗО ДО изхода на озона. 

Пречиствайки въздуха в изолирана стая, хората трябва да напуснат стаята и да влязат отново в 

стаята след 30-40 минути, след като машината се изключи. 

Ако вътре няма циркулация на въздух, не използвайте озоновия генератор твърде дълго. За да 

избегнете прекалено висока концентрация на озон, отворете прозореца, оставете въздуха да влезе. 

Безопасната стойност на озона е 0,001-0,1 ppm, стойността е равна на процента озон в природата. 

При пречистване на въздуха във затворено пространство, хората трябва да излязат извън 

помещението. Човешкото (дихателното) тяло не може да се излага дълго време на въздух с озонова 

плътност по-голяма от 0,1 ppm. 

Нормално е тръбичката за изпускане на газ да стане бяла или жълта поради окисляване. 

Озонирайки водата за баня, поставете камъка на аератора в най-дълбоката част на съда. 

 



Внимание при работа ! 

Не отваряйте тялото на уреда когато работи, тъй като вътре има високо напрежение. 

В случай на повреда на проводника или захранващите кабели, го върнете на квалифицирани 

специалисти по поддръжката за ремонт и подмяна. 

За да почистите уреда, първо изключете захранването и след това го избършете с мека кърпа. 

Не поставяйте машината в среда с висока температура или висока влажност. 

Възможни проблеми и тяхното разрешаване. 

 
Ако работата на машината е неправилна, ако отделянето на озон намалява бързо или няма отделяне  

на озон - моля, проверете дали изпускателната тръба не  е спукана или огъната, или камъкът за 

аерация е блокиран. 

Когато машината работи правилно, от тръбата излизат газове, но няма миризма на озон, моля 

обърнете се към оторизиран сервиз. 

Включена машина в захранването, но лампата  не свети -  моля, проверете захранващия кабел или 

щепселите, може те да  не  са свързвани добре. Ако все още не работи, опитайте да включите в друг 

контакт. 

Модел FOZ-518 i Произведен озон 500 mg / h 

Размери 29*29*8 cm Тегло 1.8 кг 

Напрежение 220V  Мощност 18W 

Газов поток 3-3.6l/min Време на работа  До 30 мин 

 

Какво е Озона? 

Озона е безцветен и безмирисен газ, съставен от три атома на кислорода. (О3). Той се появява 

естественно в малки колиечства в горната част на атмосферата(стратосферата). Озона предпазва 

Земята от сънчевата ултравиолетова радиация. В долната част на атмосферата(тропосфера) , 

най-близко до земната повърхност, озона се образува от химически реакции между въздушни 

замърсители от изходящите газове на автомобилите, горивни изпарения и други емисии. Озона се 

намира също в стратосферата, на 20-30 километра височина и тази височина играе силна роля за 

живота, дефакто спира слънчевата ултравиолетова радиация, която е вредна за живите клетки. 

Той има оксидираща функция. Озона може да убие много бързо бактерии и вируси във вода и във 

въздуха, когато концентрацията му достигне определени нива. Тoва, че е дезинфектант и средство 

за убиване на бактерии е известно отдавна. Съдържанието на озон във въздуха е 0,01-0,04 ppm, 

което не позволява на бактериите и плесените да се развиват поединично и поддържа баланса във 

въздуха. 

Какво е Йонизатора на въздух ? 

Йонизатора за въздух прочиства въздуха в стаята, като зарежда електрически въздушните 

молекули. Много пречистватели на въздух използват вентилатори и филтри за да премахнат 

замърсителите от въздуха. Йонизаторите използват йони, за премахнат микрочастици, микроби и 

миризми от въздуха. Йонизаторите на въздух правят въздуха в стаята по-здравословен за дишане 



от хората, особенно хора страдащи от алергии, астма и други респираторни проблеми. Какво е 

йонизатора за въдух в този случай – спасител на живот за хората използващи го. 

Инструкция за работа: 

Стъпка 1: Включете кабела в електрическата мрежа 

Стъпка 2: Червена светлина ще светне за да покаже, че машината е включена. 

Стъпка 3: Свържете маркуча със изхода за газ внимателно 

Стъпка 4: Свържете свободния край на маркуча с аериращия камък. За да позволите на Озона да 

излезе, поставете аериращия камък на дъното на съда, койот ще използвате(не поставяйте 

камъка, ако пречиствате само въздух) 

Стъпка 5: Включете уреда като натиснете бутон   

Стъпка 6: За да зададете време на работа, натиснете бутон  

Стъпка 7: За да включите / изключите функцията за озониране, кратко натиснете бутон , на 

дисплея ще започне отброяване на времето 

Стъпка 8: За да включите / изключите Йонизиращата фунция, кратко натиснете бутон , на 

дисплея ще започне отброяване на времето. 

Стъпка 9: Продължително натиснете бутон , за да изключите уреда. 

 

Информация за дистанционното управление: 

Включване / изключване на уреда   

Кратко натиснете бутон , включете уреда и на дисплея ще се появят цифри в зелен цвят. За да 

изключите уреда, за кратко натиснете бутон . 

 

Настройка на времето за работа на уреда:  

Натиснете бутон  за да зададете времето за работа на уреда. 

 

Включване / Изключване на Функцията Озониране:  

Кратко натиснете бутон , за да включите и изключите фунцията Озониране. 



 

Включване / Изключване на Функцията Йонизиране:  

Кратко натиснете бутон , за да включите и изключите фунцията Йонизиране. 

 

 

Внимание: 

1. Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с 
ограничени физически, сетивни или умствени способности, или с недостатъчен 
опит и познания, освен ако те са наблюдавни или инструктирани относно 
използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност. 

2. Децата не трябва да си играят с уреда. 
3. Не използвайте близо до вода, вана, басейни. 
4. Когато уреда се използва в баня, след приключване на работа с него, го 

изключвайте от електрическата мрежа, близоста с вода може да представлява 
опасност, дори когато уреда не се използва, но е включен в електрическата 
мрежа. 

5. Не дърпайте кабела с ненужна сила. Не наранявайте или преправяйте кабела. Ако 
кабела е наранен, трябвада бъде заменен от производителя или оторизиран от 
него сервиз за да се избегнат наранявания.  

 

 

„Изхвърляне на отпадни електрически и електронни уреди от крайни потребители в Европейския 

съюз” 

Символът върху продукта или опаковката сочи,че този продукт не може да се изхвърля заедно с 

битовите отпадъци.Потребителят е отговорен за изхвърляне на такъв вид отпадъци,особено 

електрически и електронни,в определената за това „точка”.Разделното събиране и рециклиране 

на това оборудване допринася за опазване на природните ресурси и гарантира рециклирането им 

с оглед опазване на околната среда и здравето.За по-подробна информация относно реда за 

изхвърляне на електрически и електронни отпадъци следва да се обърнете към местните 

компетентни власти,службата за събиране на битови отпадъци или фирмата,от която сте закупили 

продукта. 

 


