LIFE ‧ HEALTH ‧ HAPPINESS

OH-230

Powietrze-owoce, warzywa

S t e r ylizator
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
producenta

Chanson Water Co., Ltd.
Producent: Chanson Water Co., Ltd.

Rodzaje zastosowań sterylizatora OH-230

OH-230 Sterylizator-ozonator powietrza-wody: warzyw i owoców
control panel

0 1. Dezynfekcja i sterylizacja owoców, warzyw, ziaren, ryb, mięisa itp..

[Akcesoria]
gumowy wężyk

wkręty

kołki

obciążnik

0 2. Nie potrzebujesz używać żadnych innych materiałów, artykułów chemicznych do mycia owoców,
warzyw,higienicznych i ekonomicznych - eliminacja środków chemicznych.
0 3. Funkcja timera: możesz łatwo ustawić czas żądany czas pracy urzadzenia.
0 4. Oczyszczanie w: zanurzając produkty w wodzie z ozonem możesz w łatwy sposób rozkładać,
02. metale ciężkie, chlor, likwidować bakterie, chloroform i osad w wodzie wodociągowej.
0 5. W wodzie ozonowanej można w łatwy sposób czyścić mięso, ryby, krewetki i skorupiaki. Ustaw
02. mintnik na 10 min aby pozbyć się bakteri i ich rozwoju oraz zachować świeżość produktów.

ujście ozonu

0 6. Mycie naczyń i przyborów kuchennych: nalej wody do miski i ustaw timer na 10 min. i używając
02. wężyka pompuj ozon do wody w misce z naczyniami aby je zdezynfekować.
0 7. Oczyszczona-zdezynfekowana woda może być użyta np. do mycia rąk i twarzy celem dezynfekcji.
0 8. Wodę ozonowaną można użyć do mycia jamy ustnej i zębów aby zapobiegać przykremu zapachowi
z ust i chorobom zębów..

wtyczka

0 9. Oczyszczanie powietrza: ozon może rozkładać bakteria, przykre zapachy i patogeny w powietrzu.*
1 0. Sterylizacja przedmiotów medycznych
11. Usuwanie resztek chemikaliów uzywanych w rolnictwie.

Panel kontrolny

1 2. Woda ozonowana to wysokiej jakości woda z możliwością zastosowania w zakładch
włókienniczych, papierniczych i chemicznych ... itd.

Czas
Więcej

Włącz

Mniej

Minutnik

OH-230

Wytyczne

Sterylizator
powietrza i wodydla
warzyw i owoców

01. Sterylizator ozonowy należy umieścić powyżej naczynia w którym są zanurzone owoce/warzywa.

Cykl
CYCLE LED

02. Warzywa owoce itp. powinny być całkowicie przykryte wodą w której wykonujemy dezynfekcję.
03. Nie można spożywać bezpośrednio ozonowanej wody, w tym celu należy odczekać min. 20
min. pozostawiając wodę w naczyniu otwartym.
04. Po ozonowaniu należy umyć warzywa i owoce czystą wodą z kranu zanim zostaną zjedzone lub ugotowane..
* Podczas ozonowania pomieszczeń po włączeniu urządzenia opóść pomieszczenie na czas
dezynfekcji .- zabronione jest przebywanie w pomieszczeniu w trakcie ozonowania.

Obsługa sterylizatora-generatora ozonu OH-230
Specyfikacja
0 1. Włączanie: Wciśnij przycisk POWER, na wyświetlaczu zobaczysz "10 " co oznacza, że sterylizator
wyłączy się automatycznie po 10 min..

Napięcie wejściowe

AC110V/220V, 50/60Hz

Zużycie energii

12w

0 2. Przycisk "Więcej" , "Mniej": przez nacisnięcie przycisku "Wiecej" lub przycisku "Mniej" możesz ustawić
czas w minutach od 1 do 55 minut w zależności od potrzeb. Po zrestartowaniu stelylizatora na wyświetlaczu
10. automatycznie zostanie wyświetlona wartość 10.

Produkcja ozonu

200mg/h

Wydajność pompy

8L

Regulacja czasu
Rozmiar
Waga netto

0-60 minut

0 3. Cykl: Wartość domyślna cyklu to 60 min. Przycisk ten można uaktywnić używajac przycisków "Więcej" lub
"Mniej" . Przykladowo, wciśnij przycisk "Więcej" żeby zobaczyć "20" na wyświetlaczu następnie wciśnij
przycik "Cykl". Sterylizator będzie pracował w cyklu 20 min nastepnie wyłaczy się na 40 min i ponownie
włączy na ustawiony zakres wg. ustawionego cyklu czasowego.

280x170x100mm
2.1kg

Dystrybucja: www.jonizatory.eu Symec Consulting +48 500086058

