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1 SAUGUMAS

SVARBU!
Prieš pradedant naudoti atidžiai perskaitykite ir susipažinkite su saugos, naudojimo ir
priežiūros instrukcijomis. Naudojimo instrukciją laikykite šalia prietaiso, kad prireikus
galėtumėte ja pasinaudoti.

1.1 SIMBOLIŲ REIKŠMĖS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOJE

ATSARGIAI
ATSARGIAI nurodo galimą pavojų. Jei nebus laikomąsi instrukcijoje nurodytų
taisyklių gali sukelti lengvą ar vidutinio sunkumo sužalojimą.

ĮSPĖJIMAS
ĮSPĖJIMAS nurodo situacijas, kurių metu gali būti sugandintas prietaisas. 

Svarbi informacija.

Papildoma informacija, patarimai ir rekomendacijos.

1.2 TEISINGAS NAUDOJIMAS

Prieš naudojimą perskaitykite instrukciją;
Įrenginys gali būti naudojamas tik pagal paskirtį;
Įrenginys skirtas naudoti gyvenamosiose, pramoninėse ir komercinėse patalpose*;
Nenuimkite nuo įrenginio įspėjamųjų lipdukų;
Įrenginį galima pildyti tik švariu, geriamuoju vandeniu;
Nenardinkite įrenginio į vandenį. Valykite įrenginio išorę minkšta šluoste. Nenaudokite
šiurkščių ar abrazyvinių medžiagų valymui.

Enozo purkštuvas skirtas naudoti gyvenamosiose, komercinėse ir pramoninėse patalpose. Jis
sukurtas taip, kad būtų saugu naudoti, kai laikomąsi instrukcijos nurodymų. Toliau pateiktos
bendros saugaus naudojimo taisyklės. Jei nesilaikoma instrukcijoje nurodytų saugos
priemonių ar įspėjimų, gali būti pažeidžiami šios įrangos saugos standartai. Gamintojas
neprisiima atsakomybės jei vartotojas nesilaiko šių reikalavimų:

*Rekomenduojama naudoti gyvenamosiose patalpose. Labai dažnas prietaiso naudojimas
gali sumažinti jo veikimo laiką.

1.3 ATSARGIAI

Laikydamiesi visų vietinių taisyklių, prietaisą naudokite tik gerai vėdinamose patalpose. 
Jei aptinkamas per stiprus ozono kvapas, nebenaudokite.
Jei pajutote kvėpavimo takų dirginimą, nedelsiant nutraukite naudojimą. 
Nelaikykite plastikinio purkštuvo šalia karšto oro srovių ar atviros liepsnos.
Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Nenumeskite purkštuvo.

Nepurkškite į akis. Patekus į akis, būtina kruopščiai skalauti akis švariu vandeniu 5 - 10
minučių. Jei dirginimas nepraeina, kreipkitės į gydytoją.
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Modelis # SB-100HD

Talpa 300 ml

O3 generatorius Diamond Electrolytic

O3 koncentracija ~ 1.5ppm or 1.5 mg/l (priklausomai nuo vandens kokybės)

EPA 089373-MA-001

FDA 21 CFR 173.368

Sertifikatai CE, TUV, RoHS, WEEE

Galiojimas 600 užpildymų arba iki 5 metų (standartiškai)

Baterija 7.4V Li-Ion (pakraunama)

Baterijos gyvavimo trukmė 600 užpildymų arba 500 įkrovimų (standartiškai)

Įkroviklis 100V AC to 240V AC, 50/60Hz

Svoris (tuščias) 652 g

Svoris (pilnas) 935 g

Išmatavimai 140 mm x 120 mm x 250 mm

Medžiagos Polikarbonatas ir ABS smūgiams atsparus plastikas

Vandens temperatūra nuo 4°C iki 30°C (nuo 40°F iki 86°F)

Vandens kokybė
Kietumas ≤ 250 ppm CACO3 (galima naudoti įprastą vandenį iš
čiaupo). Nerekomenduojama naudoti distiliuoto ir dejonizuoto
vandens.

ĮSPĖJIMAS

1.4 SVARBIOS INSTRUKCIJOS

Prietaiso pažeidimas!

Nenumeskite purkštuvo.
-Numetus purkštuvą, jis gali sulūžti.
Pilkite tik švarų geriamąjį vandenį.
-Užpildę purkštuvą skysčiu, kuris netinkamas naudoti, galite pažeisti elektrolitinį elementą ir
sugadinti, įrenginys taps nebenaudojamu.
Neperpildykite purkštuvo.
-Perpildymas gali sukelti nuotėkį iš užpildymo kaiščio.
Neleiskite vandens į įkroviklio prievadą.
-Tai gali sugadinti bateriją/elektroniką.

2 TECHNINĖ INFORMACIJA

SPECIFIKACIJOS
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3 APRAŠYMAS

3.1 APRAŠYMAS

„EnozoHOME“ yra vandens pagrindu gaminama alternatyva tradiciniams valikliams ir dezinfekavimo
priemonėms. Jis paverčia geriamąjį vandenį į vandeninį ozoną. Vandeninis ozonas yra gamtos
produktas, kuris susidaro, kai įprastas vanduo ir oras yra įkraunami elektra. Šis elektros krūvis sukuria
vieną iš galingiausių oksidatorių planetoje, kuris keičia įprastus žmonių dezinfekavimo, kvapų šalinimo
ir valymo būdus. 
Galima naudoti visų kietų, neporėtų paviršių dezinfekavimui. Tiesiog įpilkite vandens iš čiaupo,
paspauskite mygtuką ir pagaminsite vandeninį ozoną. Juo galite valyti virtuvę, vonios kambarį, akmenį,
stiklą, nerūdijantį plieną, grindis ir kt. Puikiai tinka kilimams, sofos audiniams ar automobilių interjerui
valyti ir dezodoruoti. Integruoti šviesos diodai praneša, kada buteliuką reikia įkrauti ar papildyti.

3.2 PAGRINDINIAI KOMPONENTAI

PASTABA: Produktas gali nežymiai skirtis nuo pateikto iliustracijoje

1. Indikatoriaus LED lemputė
2. Įkrovimo prievadas
3. Purškimo antgalis
4. Deimantinis elektrolitas
5. Purškimo mygtukas
6. Užpildymo anga/kištukas
7. Vandens talpa
8. Baterija ir valdymo elektronika
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Stalai ir stalviršiai;
Virtuvės paviršiai;
Vonios paviršiai;
Durys ir rankenos;
Naminių gyvūnų šlapimo kvapas;
Langai.

SVARBU: prieš naudodami atidžiai perskaitykite šias instrukcijas. Naudokite šį produktą, kad
dezinfekuotumėte kietus, neakytus paviršius. Saugu naudoti ant paviršių, kurie kontaktuoja su
maistu. 

Patvirtinta dezinfekavimo priemonė.
Priemonė sumažina įprastų patogenų skaičių.
Naikina kvapus sukeliančius mikroorganizmus.

Ozonas (O3) aktyvuojamas pagal poreikį.
Veikia įkrovus bateriją.
Reikalingas tik švarus geriamasis vanduo.
Patogios lemputės rodo, kada dezinfekavimo priemonė yra aktyvi.

Nepalieka jokių likučių.
Suderinamas su visais paviršiais, kurie yra atsparūs vandeniui.
99.9998% vandens.
0.0002% ozonas.
Nepridėta kvapiųjų medžiagų.

Vandens pagrindo dezinfekavimo priemonė

Patikimas sprendimas pagal poreikį

Alternatyva

3.3 NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Įrenginio įkrovimas

Prieš naudodami purkštuvą pirmą kartą, įkraukite bateriją.
Pirmasis įkrovimas gali užtrukti iki 3 valandų. Raudona lemputė ant
įkroviklio rodo, kad įrenginys kraunamas. Įkrovimas baigtas, kai
įkroviklio lemputė užsidega žaliai. Pastaba: purkštuvas neveiks kol bus
prijungtas prie įkroviklio.

Prijunkite įkroviklį prie 100 - 240 V kintamosios srovės 50/60 Hz
maitinimo šaltinio. Prijunkite įkroviklio maitinimo laidą prie purkštuvo.
Sistema maitinama 7,4 V LH-on įkraunama baterija. 100 - 240 V
kintamosios įtampos komplekte yra 50-60 Hz įkroviklis. Naudokite tik
originalų įkroviklį.

Įkroviklio pajungimo vieta.

Po įkrovimo svarbu uždaryti
įkrovimo prievadą apsauginiu
dangteliu.
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Rezervuaro pildymas

Nuimkite dangtelį, kad į rezervuarą įpiltumėte
300 ml švaraus, šalto geriamojo vandens.
Laikydami įrenginį horizontalioje padėtyje,
užpildykite rezervuarą vandeniu maždaug iki
pusės. Saugiai uždarykite užpildymo kaištį.
Pasukite purkštuvą į vertikalią padėtį ir
patikrinkite užpildymo liniją. Kartokite, kol
vanduo pasieks užpildymo liniją. Neperpildykite.
Nepilkite karšto vandens. 

ATSARGIAI
Purkštuvą pildykite tik švariu, šaltu
geriamu vandeniu.
Purkštuvo neperpildykite.
Neleiskite vandeniui patekti į
įkrovimui skirtą vietą.
Vandens temperatūra: nuo 4°C iki
30°C.

Purkštuvo paruošimas naudojimui

Pirmasis naudojimas: kai generotorius naujas arba buvo ilgai nenaudojamas, purkštuvo galvutė gali
būti išdžiūvusi. Kai ozono generatorius yra sausas, purškimo metu mėlyna lemputė neužsidega.
Užpildytas purkštuvas turi nepertraukiamai purkšti mažiausiai 30 sekundžių šviečiant mėlynai
lemputei.

Norėdami paruošti purkštuvą naudojimui, purkškite kol mėlyna lemputė užsidegs ir liks šviesti. Jei
mėlyna lemputė neužsidega po 2 minučių purškimo, į talpą įpilkite šiek tiek paprastos valgomosios
druskos. Užpildykite vandens talpą vandeniu iš čiaupo ir įmaišykite vieną arbatinį šaukštelį (5 gramus)
druskos. Išpurkškite visą vandens talpą į kriauklę. Užpildykite talpą nauju vandeniu iš čiaupo ir
purkškite 30 sekundžių. Dabar jūsų purkštuvas paruoštas naudoti. Druskos procedūrą gali tekti
pakartoti, jei purkštuvas ilgą laiką buvo nenaudojamas. 

Dezinfekuokite kietą neporėtą paviršių

Purkštuvą laikykite 20 cm atstumu nuo paviršiaus ir tolygiai purkškite, kol paviršius sušlaps. Siekiant
99.9% efektyvumo prieš įprastus patogenus, leiskite pastovėti 30 sekundžių. Nuvalykite švaria
medvilnine arba mikropluošto šluoste, arba leiskite išdžiūti. Nuskalauti nereikia (likučių nelieka). 
Purškimo metu užsidegs mėlynas indikatorius, kai įrenginys veikia tinkamai. 

Nuimkite užpildymo dangtelį.

Pildykite maždaug iki pusės
kuomet buteliukas
horizontalioje padėtyje.

Uždarykite užpildymo angą.

Pastatykite buteliuką ir
patikrinkite užpildymo liniją.

Laikykite apie 20 cm atstumu
nuo paviršiaus.

Kai prietaisas veikia tinkamai,
purškiant užsidega mėlynas
indikatorius.
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4 PROFILAKTINĖ PRIEŽIŪRA / VALYMAS

1. Įkraukite įrenginį per naktį, kad esant poreikiui kitą dieną būtų užtikrintas pilnas pajėgumas.
2. Buteliuką valykite tik sudrėkinta šluoste. Nenaudokite cheminių medžiagų ar valiklių.
3. Jei buteliuko neketinate naudoti keletą dienų, išpilkite iš jo likusį vandenį per užpildymo angą ir
palikite atidarytą. Neišsausinkite buteliuko ir nesistenkite jo pilnai išpurkšti.

5 PROBLEMŲ SPRENDIMAS

ŠVIEČIANTIS INDIKATORIUS SISTEMOS PRANEŠIMAS

Mėlyna lemputė Sistema veikia tinkamai

Vienas raudonos lemputės
mirktelėjimas

Išsikrauna įrenginio baterija

Du raudonos lemputės
mirktelėjimai

Pajungtas įkroviklis, atjunkite įkroviklį

Trys raudonos lemputės
mirktelėjimai

Bateriją reikia perkrauti

Du raudonos ir melynos
lemputės mirktelėjimai

Sistemos gedimas; įkraukite ir bandykite dar kartą.
Jei klaida išlieka, sekite nurodymus: Purkštuvo paruošimas
naudojimui, esančius 7 puslapyje. Jei klaida išlieka,
susisiekite su aptarnavimo skyriumi.

5.1 Indikacinės lemputės ant buteliuko

6 EKSPLOATACIJOS NUTRAUKIMAS (LAIKYMAS/IŠMETIMAS)

6.1 Laikymas

6.1 Išmetimas

Prieš padėdami purkštuvą laikymui, į puodelį įpurkškite  apie 100 ml vandens. Nedelsdami išleiskite iš
talpos likusį vandenį ir atgal į talpą įpilkite tuos 100 ml išpurkšto vandens. Leiskite buteliukui pastovėti 2
minutes. Ištuštinkite rezervuarą per užpildymo angą ir palikite mėlyną dangtelį atsuktą, kad rezervuaras
išdžiūtų.

Prietaiso išmontavimą turi atlikti kvalifikuoti specialistai pagal gamintojo instrukcijas.
- Prietaisą išmeskite laikydamiesi vietinių taisyklių.
- Labai svarbu, kad laikytumėtės įstatymų ir reglamentų dėl aplinkai kenksmingų medžiagų utilizavimo.
- Atkreipkite dėmesį į šias: plastikas, nebenaudojami akumuliatoriai, ličio jonų baterija.
Išmetant naudotus elektros prietaisus taikomos specialios taisyklės:
Klientas prisiima atsakomybę už tinkamą pristatytos prekės išmetimą pasibaigus jo eksploatavimo
laikui, vadovaujantis tuo metu galiojančiais teisiniais reglamentais.
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7 GARANTIJA

Naudojimo ir priežiūros instrukcijos nesilaikymas.
Serijos numerio ir kitų etikečių nuėmimas, pakeitimas ar sugadinimas neįgaliotos techninės
priežiūros įmonės atliekant techninę apžiūrą.
Mechaniniai pažeidimai.
Naudojimas su bet kokiais kitais skysčiais, išskyrus švarų geriamąjį vandenį.

Gamintojas garantuoja, kad naujas įrenginys bus be defektų.  

Išimtys: tam tikros Enozo dalys, kurios gali susidėvėti dėl netinkamo įrenginio naudojimo, nebus
keičiamos.  Pagal šias garantijas “Enozo” neatsako už remontą ar žalą, atsiradusią dėl netinkamo
naudojimo, bandymo taisyti, gaisro, potvynio ar kitų gamtos veiksnių. 

Garantija gali būti netaikoma šiais atvejais:

Garantinis laikotarpis: 2 metai
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Oficialus atstovas Lietuvoje:
UAB, Profesionalus septynetas
Žirmūnų g. 68, Vilnius
info@pro7.lt
+370 692 22223
www.pro7.lt

Gamintojas:
Enozo Technologies
300 Willow Street, North Andover, MA 01845
EPA Est. No. 089373-MA-001


