Gerador de ozônio é OZONIC®
Web-site : www.ozonio.net

e-mail : vendas@ozonio.net

(11) 4330-5033 - 96374-1313 (Whatsup)

GERADORES DE OZÔNIO – PIONEIROS NO BRASIL – 28 ANOS em Ozônio

MANUAL DE OPERAÇÃO DO OZONIC HOME - 800
Parabéns , você adquiriu nosso Gerador de Ozônio e Ionizador OZONIC HOME .
Antes de começar a operá-lo, por favor, verifique a voltagem correta do equipamento e leia este
manual atentamente.
1 - Cuidado e Aviso Importante: Por favor, leia atentamente as instruções oferecidas por este
manual antes de iniciar a operação de seu gerador de ozônio.
2 - Como funciona: Este gerador de ozônio gera o O3 e íons negativos através de um processo
elétrico que transforma o O2(oxigênio) em uma molécula de Ozônio (O3). A molécula de Ozônio
sanitiza as moléculas de poluição e maus odores, quebrando-as em moléculas de O2, deixando o
ambiente com ar fresco e limpo. Depois que o gerador é desligado , após cerca de 8 minutos ,
com temperatura de 25 º C , as moléculas de Ozônio são revertidas novamente em oxigênio.
3 - Descrição do Equipamento:

Gerador de Ozonio e
Ions negativos

mangueiras

Difusores

Controle remoto

Nota: Todas as funções podem ser controladas ou pelo controle Remoto ou pelo Painel de
Controle diretamente no aparelho
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4 - Especificações Técnicas :
Peso 1,2 kg,
Dimensões: 34 x 24 x 75 cm,
Energia 220 ou 110 volts .
Potência 15W
Produção de ozônio : 800mg / h
Produção de ìons : »7 x 108 pcs/cm 3
Embalagem e acessórios :
1 aparelho de ozônio 800 mg tensão 110V ou 220 V - escolher
1 Controle Remoto;
2 tubos de saída de ozônio (cerca de 98 centímetros);
2 pedras difusoras de ozônio;
1 cabo de energia de 145 centímetros.
Garantia – Um ano contra defeitos de fabricação.
5. – Usando seu gerador OZONIC HOME :
5.1 – Ligar o equipamento na energia elétrica – verificar a voltagem do equipamento .
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5.2 – Usando o painel frontal :

5.3 – Usando o controle Remoto:

5.4 – usando o sistema de aplicação em água ou óleo
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Colocar/encaixar a mangueira na saída lateral do aparelho :

Escolha o difusor correto , emergir no líquido a ser sanitizado e seguir as orientações no
item 6.
6 – Aplicações :
Aplicação

Tempo

Benefícios dos Íons Negativos

Desodorização de ambientes e
automóveis

20 min ( a cada 20m2)

Remove odor de cigarro, odor de
mofo e me outros odores
indesejados antém o ar fresco.
- matar germes e bactérias
- Mate vírus - efetivamente
protegendo-o de gripe comum e
da recente Gripe Suína (H1N1)

Animais e lixo

15 min

1 – Desodoriza o local onde fica
o animal e esteriliza .
2 – Elimina as moscas,
mosquitos e outros insetos.

Banheiro

10 min

Remove odores e mata germes ,
bacterias e virus das superfícies
e ar ambiente.

Roupas e sapatos

10 min

Calçados, tenis e sapatos de
couro normalmente possuem
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odores e bactérias , e por vezes
fungos e mofo podem aparecer.
Ions negativos e ozônio podem
prevenir isto.
Utensílios novos e pós pintura

20-30 min

Gases tóxicos ,tais como
formaldeído, tolueno, pintura,
amoníaco, etc, emitidos por
pintura ou móveis novos podem
ser eliminados .
- Limpa o mau cheiro interior tais
como fumaça, poeira, mau
cheiro, etc

Alimentos e bebidas

1 min para cada litro de água

Altamente benéfico para
doenças como gastrite, enterite,
diarréia, etc.

Louça

5 min para cada litro de água

Sanitiza a louça sem
detergentes ou sanitizantes
como cloro. Não deixa resíduos

Purificar Carne e Peixe

10 min para cada litro de agua

emergir em água ozonizada Elimina salmonela , bactérias e
vírus,

Frutas, legumes

10 min para cada litro de água

Emergir em água ozonizada
Livra de restos de pesticidas
- Mantem frutas e vegetais
"frescos" e "saborosos",
aumentando seu tempo de vida,
eliminando mofo, bacterias e
fungos.

Azeite ou óleo

30 min a cada litro

Mantenha o óleo ozonizado na
geladeira, dura até 6 meses.Grande ajuda com doença de
pele, inflamação da pele ou dor

Para Higiene Pessoal

Mãos – 500 ml de água
ozonizada
pés e banhod e spa – 30
minutos a cada litro de água
Rosto – 500 ml de água
ozonizada

Elimina bactéria e virus

Dentes – escovar com agua
ozonizada

Elinina dertatofitoses
Mehora a oxigenação e elinina
bacterias – acne, dermatites, etc,
Ajuda com úlcera na boca, dor
de dente não-neuropática, etc

ROUPAS

20-30 min

Elimina Bactérias e vírus
anexados a roupa interior,
roupas, lençóis, forros,
cobertores, etc

Bebês

5 min

matar bactérias e vírus em
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mamadeiras, bicos de plástico,
brinquedos do bebê, etc

7 – Segurança :
7.1-Quando esterilizar água deixar SEMPRE a mangueira no fundo do recpiente. NUNCA
deixar na superfície , pois isto pode causar retorno da água para dentro do gerador, o
que o danifica.
7.2 – Não utilizar o equipamento em ambientes com temperatura superior a 42 ºC, ou
locais com alta humidade do ar , pois isto diminui a vida útil de seu equioamento.
7.3 Nunca cause impacto em seu equipamento, nem obstrua a saída de ar.
7.4 - Quando esterilizar ambientes – tratamento de choque em ambientes contaminados deve abrir portas de armarios , gavetas e fechar as janelas e portas e , principalmente
– não permitir pessoas ou animais no local durante a aplicação, pois estaremos
fazendo um tratamento de choque e o ozônio aplicado neste ambiente não ventilado
estará em concentração maior do que a indicada para a presença . Mas não se
preocupe, o ozônio se dissipa após 8 minutos após o equioamento ser deligado, em
temperatura de 24ºC.
8 – Problemas e soluções :

Problema

Análise

Solução

Não tem ar-bolhas na bola de
dissipação de ozônio

Cheque se a mangueira está
conectada à saída de ar na
lateral do gerador,
Cheque se não existe
obstrução na mangueira ou na
entrada da bola dissipadora

Desobstrua a mangueira ou
troque por uma nova.

Ar flui mas não existe ozônio

O gerador de ozônio está
desligado ou parou de
funcionar

Se estiver desligado – aperte o
botão ozonio.
Se parou de funcionar:
Contate a OZONIC!
service@ozonio.net

A luz de força está desligada

tomada não conectada

Conecte corretamente ou
substitua.

Barulho estranho enquanto
ligado

Pouca água

O volume mínimo de água a
ser ozonizada é de 20 cm de
altura no recipiente . Caso não
tenha isto encha-o até atingir
este volume.
Coloque o equipamento num
local estável

Ressonância no local onde
está apoiado o equipamento.
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Outros defeitos

CONTATE A OZONIC!
service@ozonio.net

NÃO FAÇA MANUTENÇÃO NO GERADOR, POIS ESTA AÇÃO SÓ PODERÁ SER FEITA NA
OZONIC, SOB PERDA DE GARANTIA.

Dúvidas ? Entre em cotato conosco .

telefone : (11) 4330-5033

e-mail : service@ozonio.net

