
Čistička vzduchu



Nezapínejte jednotku pokud není zapojena alespoň jedna ozonová deska.

V opačném nebude moci být uznána záruka na přístroj.

Nezapínejte jednotku pokud není kompletně zakrytována.

Před manipulací s jednotkou vždy jednotku odpojte od elektrické sítě.

Specifikace

Napájení 220V, 60Hz

Příkon  60 W

Doporučené pokrytí : max. 223 m2

Rozměry: 39 x 30 x 32 cm

Váha: 16 kg

Výstup ozonu  140 - 429 mg ( záleží na počtu instalovaných ozonových desek)

Vlastnosti

kompaktní nenáročná údržba

přenosný nízké provozní náklady

žádné potrubí vše jednoduše nastavitelné

neprodukuje žádné chemické látky neprodukuje žádné zbytkové nečistoty

Použití

restaurace chovatelské stanice

kuřácké protory stáje 

veterinární stanice salony

casina prostory zatížené zápachem z chemických látek

velké zasedací síně aj.

Instalace

1. Vyjměte přístroj z obalu.

2. Odstraňte veškerý ochranný materiál.

3. Překontrolujte, zda nedošlo k poškození výrobku vlivem přepravy a nejsou některé

     díly uvolněné nebo poškozené.

4. Prostudujte tuto příručku.

5. Naistalujte do jednotky ozonové desky. ( v počtu dle návodu)

6. Nainstalujte uhlíkový filtr

7. Určete místo pro umístění jednotky, připojte k elektrické síti.

8. Zvolte požadovanou intenzitu ozonu a jednotku zapněte.



Zadní a uhlíkový filtr

1. Odpojte přístroj od elektrické sítě. 2. Odšroubujte po jednom šroubu z každého

rohu a otočte držák tak, aby bylo možné filtr

vyjmout.

3. Odšroubujte 2 šrouby ze spodní části filtru.

4. Vyjměte filtr.

5. po vyjmutí zadního filtru lze jednoduše

vytáhnout i uhlíkový filtr.

6. Pomocí plastového poutka na uhlíkovém filtru

zatáhněte směrem k sobě a filtr vyjměte.



Instalace ozonových destiček.

1. Odstraňte zadní a uhlíkový filtr.

2. Pomocí schématu ( umístěno na přední straně 

straně přístroje nebo dále v návodu) zvolte

počet destiček, které se budou do přístroje

instalovat. ( počet destiček je kombinací m2 

čištěné plochy a nastavené intenzity čištění).

3. Vložte ozonové desky do plastových "kolejnic" 

tak, aby desky byly nahoře i dole v těchto

kolejnicích. Desky zatlačte až nadoraz tak, aby k 

nim po obou stranách přiléhaly kovové "packy"

4. Namontujte zpět uhlíkový a zadní filtr. 

V závorce je uvedena čištěná plocha v m2.

Instalace uhlíkového filtru

1. Nasuňte filtr dle obrázku. 2. Poté zasuňte filtr dle obrázku.



3. Uhlíkový filtr má být opřen o zarážku viz obrázek.

Instalace zadního filtru

Postupujte dle obrázků.

1. 2. 3. 4.

Umístění jednotky.

Jednotku umístěte tak vysoko jak je to možné min. 1,8 m.

Nezavěšujte jednotku přímo na stěnu nebo na strop.

Jednotku umístěte alespoň 3 cm od zdi.

Jednotku umístěte co nejblíže největšímu zdroji

znečištění.

Ujistěte se, že napájecí kabel není přístupný dětem.

Nastavení jednotky

1. Ventolátor

Otáčky ventilátoru nastavte na takové maximum, které bude pro Vás akceptovatelné

z hlediska hlučnosti a zároveň dle velikosti čištěného prostoru. Podstropní ventilátor

může pomoci v efektivitě čištění.

2. Čistění (Purifier)

Nastavte ovladač čištění (Purifier) do pozice "devět hodin" na první 3-4 hodiny provozu.

Následně ovladač nastavte dle tabulky uvedené na přední straně přístroje a zde.



Pocitově by měla ustupovat mírná vůně ozonu do pozadí po 15 - 30 sec.

3. Nárazové (šokové) čištění - Away Mode

Nastavte hodnotu čistění a otáčky ventilátoru na maximum po dobu 3-4 hodin.

Během tohoto šokového čištění nesmí být v prostoru přítomni lidé a zvířata.

4. Ionizace

Standartní nastavení ionizace je plně na hodnotu mínus.

Jiná hodnota se nastavuje jen ve speciálních případech např. tam, kde je v prostoru

velká koncentrace statické elektřiny. 

Údržba

Pravidelná údržba je nutná pro zajištění správné funkce zařízení.

Ozonové desky čistěte pomocí čpavkové vody 50 % koncentrace a teplé vody.

Po omytí nechte desky důkladně oschnout.

Při zandání desek zpět se ujistěte, zda jsou desky zatlačené a doléhají

ke kontaktům na desce.

Přední mřížku vyjměte a omyjte vodou. Ventilátor nevyžaduje údržbu vyjma prvního 

spuštění, kdy může vyžadovat mírné zatlačení.

Filtr můžete čistit pomocí vysavače a v případě velkého znečištění omýt vlažnou vodou.

Výměna pojistky

Pojistka je umístěna na zadní straně přístroje vedle napájecího kabelu. V případě výměny

pojistky stlačte západku, která pojistku drží a tu následně vytáhněte z přístroje.

Novou pojistku zatlačte až do zacvaknutí.

Typ pojistky 220 a 240 Volt 0,5 AMP.

Pro technickou podporu kontaktujte výhradního dovozce na adrese:

ActivTek s.r.o.

Zvolská  545/22a

info@activTek.cz

www.activtek.cz

tel: 725 723 161


