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ESITTELY
Kiitos että hankitte Elozo Otsonipuhdistusjärjestelmän
Pyydämme tutustumaan käyttöohjeeseen ennen järjestelmän käyttöönottoa taataksemme turvallisen ja sujuvan
laitteen käytön.
Jos laitteen käyttöön tulee kysymyksiä niin ottakaa meihin yhteyttä.
Tämä käyttöohje kattaa seuraavat Elozo laitteet: H200, H400, H800, H2000.
Lisätietoa löytyy valmistajan kotisivuilta: www.elozo.fi.

TÄRKEÄÄ - Laitteen käyttötarkoitus
Tämä laite on tarkoitettu erilaisten tekstiilien ja materiaalien käsittelyyn kuten: työvaatteet, työkengät, erilaiset esiintymisasut ja
-peruukit, suojavarusteet, urheiluvarusteet, sairaaloiden apuvälineet jne.
Tarkoitettu hajujen ja mikrobien poistoon.
Käyttökohteet
Tätä järjestelmää voi käyttää vaatteiden ja asusteiden puhdistamiseen.
Elozo otsonipuhdistusjärjestelmä poistaa tehokkaasti häiritsevät hajut. Järjestelmä vähentää myös bakteereja, viruksia, hometta
ja muita mikrobeja tekstiileistä ja erilaisten esineiden pinnoilta.
Näkyvä lika tulee poistaa perinteisillä puhdistusmenetelmillä, jonka jälkeen asuste tai esine voidaan käsitellä hajun poistoa
varten.
Järjestelmän toiminta perustuu hapen kolmeatomiseen molekyyliin eli otsoniin. Otsonin voimakas hapetuskyky ja riittävä
otsonipitoisuus takaavat parhaan tuloksen hajujen poistossa ja desinfioinnissa.
Laitteen perusajatus on parantaa vaatteiden, erilaisten asusteiden ja esineiden hygieenisyyttä sekä käyttömukavuutta.
Otsonipuhdistusjärjestelmä on suositeltava laite kun tarvitsee puhdistaa asusteita tai esineitä, joita ei voi välttämättä pestä, ja
halutaan saavuttaa hyvä käyttömukavuus ja hygieenisyys.
Järjestelmän kyky desinfioida asusteita ja esineitä on tutkittu, sekä SeiLab Oy:n että ruokateollisuudessa toimivan yrityksen
toimesta. Testiraportit on saatavilla pyynnöstä laitteen valmistajalta.
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TURVALLISUUS
Varoitukset ja suositukset

KÄYTTÖRAJOITUKSET
Elozo järjestelmää EI SAA käyttää elävien kohteiden, kuten eläimet tai kasvit, käsittelyyn.
Lisäksi jotkin materiaalit ovat herkkiä otsonin hapettavalle vaikutukselle. Eri materiaalien kestävyys on listattu tässä
käyttöohjeessa sivulle 10, jos materiaalia ei löydy listalta, pyydämme ottamaan yhteyttä valmistajaan lisäohjeita varten.
Järjestelmää suositellaan käytettäväksi vain sellaisten henkilöiden toimesta jotka ovat saaneet käyttökoulutuksen sekä
tutustuneet tähän ohjeeseen.
Laitteen omistaja on vastuussa laitteen oikeanlaisesta asennuksesta, huollosta ja käytöstä valmistajalta tai
valtuutetulta edustajalta saatujen ohjeiden mukaisesti:
- Nämä dokumentit ovat käyttöohje (tämä dokumentti) sekä asennusohje.
Omistaja ja/tai käyttäjä ovat vastuussa väärinkäytöksestä aiheutuvasta laitteen vikaantumisesta.

IRROTTAMINEN SÄHKÖVERKOSTA

Jos laitetta käytettäessä esiintyy normaalista poikkeavaa toimintaa, tulee laite sammuttaa päävirtakytkimestä sekä irrottaa
sähköverkosta.
Epäselvissä tilanteissa tulee ottaa yhteyttä jälleenmyyjään tai valmistajaan lisätietojen saamiseksi.

OTSONIVUOTO
Jos laitetta käytettäessä esiintyy selkeästi tunnettavaa otsonin tuoksua tulee toimia seuraavan mukaisesti:
> poista ihmiset tilasta missä laite sijaitsee
> eristä tila sulkemalla ovet
> tuuleta tila puhdistusohjelman päätyttyä ennen tilassa oleskelua
> ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai valmistajaan vian selvittämiseksi
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TURVALLISUUS
Varoitukset ja Suositukset
SÄHKÖKATKOS
Sähkökatkosta tai muusta syystä johtuva päävirran katkeaminen laitteessa puhdistusohjelman ollessa käynnissä:
ÄLÄ AVAA Elozo puhdistusjärjestelmän ovea ennenkuin päävirta on palannut ja laite on suorittanut automaattisen
tyhjennysvaiheen
Jos puhdistusohjelman olessa käynnissä tapahtuu sähkökatko, saattaa käsittelytilassa olla korkea otsonipitoisuus, joka oven
avatessa vapautuu ympäröivään tilaan.
Elozo järjestelmä tunnistaa virtakatkon ja päävirran palautuessa ajaa automaattisesti käsittelytilan tyhjennysvaiheen. Kun
tyhjennysvaihe on ajettu voidaan laitteen ovi avata turvallisesti.
Lukitusjärjestelmä estää oven avauksen normaalitilanteessa mutta päävirran katketessa ovi on mahdollista avata.

TURVALLINEN KÄYTTÖ: LAPSET JA ERITYISAPUA TARVITSEVAT HENKILÖT
Elozo otsonijärjestelmää ei suositella käytettäväksi samassa tilassa, jossa on lapsia tai erityisapua tarvitsevia henkilöitä.
Rakennuksissa joissa on lapsia ja/tai erityisapua tarvitsevia henkilöitä suositellaan järjestelmä sijoitettavaksi tilaan joka voidaan
lukita.

RASKAANA OLEVA HENKILÖ
Emme suosittele raskaana olevien henkilöiden jatkuvaa järjestelmän käyttöä.

HENKILÖT JOILLA ON HENGITYSTIESAIRAUS TAI HERKISTYNEET HENGITYSTIET
Henkilöitä jotka kärsivät: astmasta, yliherkistä hengitysteistä, allergiasta hajuille tai vastaavista hengitystiesairauksista, ei
suositella olemaan laitteen läheisyydessä kun laitetta tyhjätään puhdistusohjelman jälkeen.

VIKATILANNE
Laitteen vikaantuessa ota yhteyttä valtuutettuun huoltoyhtiöön tai valmistajaan.
Laitteen korjaaminen/huolto on sallittu vain koulutetulta taholta, väärinkäytökset voi johtaa vaaralliseen sähköiskuun tai
silmävammaan.
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TURVALLISUUS
Sähköturvallisuus ja yleisiä ohjeita

Otsonipuhdistusjärjestelmä on CE-hyväksytty.

VAKAVAN VAHINGON RISKI
Järjestelmän sähköisten osien purkaminen, tutkiminen tai generaattorin avaaminen on kielletty ja voi aiheuttaa järjestelmän
rikkoutumisen sekä riskin loukkaantua.

KORKEAJÄNNITE
Järjestelmä käyttää korkeaa jännitettä. Purkaminen, koskettaminen tai visuaalinen tarkastelu järjestelmän ollessa käynnissä voi
aiheuttaa riskin hengenvaaralliselle sähköiskulle. Huoltotoimet on sallittu vain valtuutetulle huoltohenkilölle.

OTSONIGENERAATTORI
Korona otsonigeneraattorissa luo voimakkaan UV säteilyn ympärilleen. Tämä säteily on haitallista silmille ja voi aiheuttaa
pysyvän silmävamman.
Generaattori on normaalitilanteessa suojatussa tilassa eikä aiheuta vaaraa. Laitteen tarkastelu jännitteisenä on kielletty ja kaikki
huoltotoimet tulee tehdä valtuutetun huoltohenkilön toimesta.

ENNEN KÄYTTÖÄ

Ennen laitteen asennusta ja käyttöä tutustu käyttö- ja asennusohjeisiin.
Kiinnittäkää huomiota käyttöohjeessa esiteltyihin turvallisuuteen liittyviin huomautuksiin. Elozo Oy ei vastaa vioista tai
vahingoista, jotka johtuvat laitteen käytöstä ohjeiden vastaisesti.
Emme suosittele laitteen välitöntä käynnistystä siirrettäessä sisätiloihin ulkoa. Jos laite on ollut varastoituna kylmässä ja/tai
kosteassa, suosittelemme odottamaan 8 tuntia ennen laitteen käynnistystä.
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TURVALLISUUS
Otsoni
TYÖTURVALLISUUS
Elozo Otsonipuhdistusjärjestelmä käyttää otsonin (O3) ja ilman sekoitusta hajun poistoon ja desinfiointiin.
Otsonipitoisuus käsittelytilassa riippuu valitusta puhdistusohjelmasta.
Jos laitteen läheisyydessä olevalle henkilölle tulee mitään oireita kohonneesta otsonimäärästä, tulee laitteen käyttö lopettaa
välittömästi ja ottaa yhteyttä valtuutettuun huoltoon tai valmistajaan.
Liiallisen otsonimäärän aiheuttamia oireita voi olla esimerkiksi: yskiminen, pistelyä hengitysteissä, korva kipu, ahdistava tunne
hengittäessä ja ärsytyksen tunne hengittäessä.
Jos otsonin tuoksu laitteen ympäristössä voimistuu tulee laite sammuttaa välittömästi ja ottaa yhteyttä valtuutettuun huoltoon
tai valmistajaan.
Laitetta tulee käyttää valvotusti.
Otsonin (O3, aktiivihappi) merkittävä ominaisuus on se, että se on voimakkaasti hapettava. Elozo puhdistusjärjestelmä
hyödyntää tätä ominaisuutta hajun poistamisessa ja desinfioinnissa. Koska puhdistukseen käytetään kaasua, pääsee se
tunkeutumaan huokoisiin materiaaleihin, joissa oleviin epäpuhtauksiin ei välttämättä päästä käsiksi perinteisillä
puhdistusmenetelmillä.
Otsoni molekyyli koostuu kolmesta epästabiilista happiatomista. Kolmas happiatomi otsonissa reagoi tehokkaasti ympäröivien
asioiden kanssa: esimerkiksi mikroskooppiset epäpuhtaudet, esim. bakteerit, home jne.
Elozo Oy suosittelee hankkimaan kannettavan otsonitasomittarin, jolla voidaan tarvittaessa tarkistaa puhdistusjärjestelmän
tiiviys ettei ympäristöön pääse otsonia. Tarvittaessa lisäohjeita laitteen hankintaan olkaa yhteydessä jälleenmyyjään tai
valmistajaan.

TURVATOIMINNOT
Elozo järjestelmä on varustettu turvalukitusjärjestelmällä joka on sijoitettu käsittelytilan oven yhteyteen. Tällä järjestelmällä on
kaksi päätehtävää:
> Estää puhdistusohjelman käynnistämisen jos ovi ei ole kunnolla kiinni.
> Estää oven aukaisemisen kun puhdistusohjelma on käynnissä.
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KÄYTTÖOHJEET
Järjestelmän pääosat
Poistoilma liityntä,
laitteen takaosa

Ojauspaneeli
(sivu 8)
Ohjausnuppi

Päävirtakytkin

Ovenkahva

Ovi on lukittuna
puhdistusohjelman
ollessa käynnissä.

Tekninen tila

Virtaliitin (takana)
Ilmanottoaukko (takana)

HUOMIO

Teknisen tilan saa avata vain valtuutettu huoltohenkilö.

H400-H2000 laitteiden paino on 100kg - 200 kg, tämä on huomioitava
liikuteltaessa.
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KÄYTTÖOHJEET
Ohjauspaneelin toiminnot

PIKAKÄYTTÖ:
Laita virta päälle - pyöritä ohjausnuppia halutun ohjelman kohdalle (keltainen kehys) ja paina nuppia: valittu
puhdistusohjelma käynnistyy (vihreä kehys).
Tai kosketa näyttöä halutun ohjelman kohdalta: valittu puhdistusohjelma käynnistyy.

Kielivalinta

Esi-ohjelmoidut puhdistusohjelmat:
30/45mins-60mins-120mins-60mins (Sens)

Ajan asetus
manuaalikäytössä

Tehon asetus
manuaalikäytössä

Jäjellä oleva aika
Ohjelman pysäytys/keskeytys
- aktivoityhjennysvaiheen

Manuaali käynnistys

Pyöritä - valinta
Paina - valinnan aktivointi

HUOMIOITAVAA

Tarkista käsittelytila ennen käynnistystä.
Ovi ei avauldu ohjelman ollessa käynnissä.
Sähkökatkon sattuessa laite huomaa sen ja aloittaa automaattisesti tyhjennysvaiheen sähköjen palautuessa.
Älä avaa ovea ennenkuin sähköt on palanneet ja järjestelmä saanut tyhjennysvaiheen ajettua.
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KÄYTTÖOHJEET
Ohjauspaneelin toiminnot
PÄÄVIRTAKYTKIN
Järjestelmä käynnistetään päävirtakytkimestä, joka sijaitsee ohjauspaneelin alaosassa. Kun päävirta kytkintä painetaan, syttyy
vihreä valo ja näyttö käynnistyy.
On suositeltavaa pitää päävirta pois päältä kun laitetta ei käytetä.

OHJAUS NUPILLA tai KOSKETUSNÄYTÖLLÄ
Käyttöliittymää ohjataan nupilla, joka sijaitsee näytön alapuolella.
Pyörittämällä valitaan haluttu toiminto, jolloin ikonin kehys muuttuu keltaiseksi, valinta tapahtuu painamalla nuppia. Kun valinta
on aktiivinen muuttuu ikonin kehys vihreäksi.
Vaihtoehtoisesti ohjelma voidaan käynnistää koskettamalla haluttua ikonia kosketusnäytössä.
Esiohjelmoitujen puhdistusohjelmien ikonit löytyy näytön yläosasta: QUICK (pika), NORMAL (normaali), POWER (teho) ja
SENSITIVE (herkille materiaaleille).
Vaihtoehtoisesti käyttäjä voi manuaalisesti määritellä puhdistusohjelman keston (CYCLES) ja käytetyn tehon (POWER),
lisätietoa manuaalikäytöstä alempana.
Ohjelma voidaan keskeyttää painamalla nuppia 4 (neljän) sekunnin ajan tai koskettamalla STOP ikonia kosketusnäytössä 4
(neljän) sekunnin ajan.
Manuaali käyttö: Ohjelman pituus (Syklit):
Käännä nupista siten että Cycles asetus on aktiivinen (+/- -ikonien ympärillä keltainen kehys), paina nuppia aktivoidaksesi
pituuden säädön, pyöritä nuppia valitaksesi haluttu kesto. Valinta aktivoidaan painamalla nuppia. Valittu aika näkyy näytön
keskellä: REMAINING TIME.
Vaihtoehtoisesti valitaan aika koskettamalla +/- -ikonia CYCLES tekstin alapuolella.
Manuaali käyttö: Tehon valinta (Teho):
Valittavina on kuusi tehotasoa: 1-6. Teho taso 1 on matalin ja taso 6 korkein.
Käännä nupista siten että Power asetus on aktiivinen (+/- -ikonien ympärillä keltainen kehys), paina nuppia aktivoidaksesi tehon
säätö, pyöritä nuppia valitaksesi haluttu teho. Valinta aktivoidaan painamalla nuppia.
Vaihtoehtoisesti valitaan teho koskettamalla +/- -ikonia POWER tekstin alapuolella
Teho asetus vaikuttaa otsonin tasoon puhdistuskammiossa. Mitä isompi teho sitä enemmän otsonia tuotetaan ja sitä
voimakkaammin se vaikuttaa käsiteltävään tuotteeseen.
Tehotasot 1-3 on normaalisti riittävät ja hajunpoiston tehokkuutta säädetään ajalla.
Tehotasoilla 5 ja 6 saadaan aikaiseksi hyvin voimakas otsonikäsittely ja niitä suositellaan käytettäväksi harkiten.
Koekäsittely materiaalille, esim. poistoon menevä tuote, on suositeltavaa, jotta voidaan varmistaa tuotteen kestävyys
otsonikäsittelyssä.
Tarvittaessa ota yhteyttä jälleenmyyjään/valmistajaan lisätietojen saamiseksi eri tuotteiden otsonikestävyydestä.
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KÄYTTÖOHJEET
Ohjauspaneelin toiminnot
Esiohjelmoidut puhdistusohjelmat:
QUICK (PIKA): Aktivoi 30 minuutin ohjelman (45 minuuttia H2000 mallissa).
NORMAL (NORMAALI): Aktivoi 60 minuutin ohjelman.
POWER (TEHO): Aktivoi 120 minuutin ohjelman.
SENSITIVE (HERKILLE MATERIAALEILLE): Aktivoi 60 minuutin ohjelman.
Manuaali ohjaus:
+/- (Syklit):

Lisää/vähentää manuaaliohjelman kestoa.

+/- (Teho):

Lisää/vähentää käytettyä tehoa

Muut toiminnot:
START:

Käynnistää manuaali ohjelman.

STOP:

Keskeyttää käynnissä olevan ohjelman.

(Huom: Esiohjelmoidut ohjelmat käynnistyy automaattisesti valittaessa).
TYHJENNYS: Käynnistää käsittelytilan tyhjennyksen.
Tätä toimintoa voi käyttää ohjelman päättymisen jälkeen jos haluaa toistaa tyhjennysvaiheen. Jokainen ohjelma: esivalittu tai
manuaalikäytöllä valittu sisältää ohjelman lopussa tyhjennys/raikastus vaiheen.
Toimintoa voi käyttää jos huomaa esim. erittäin huokoisissa materiaaleissa voimakkaan käsittelyn aiheuttaman tuoksun.
Kielivalinta: Aktivioi kielivalinta näkymän.

NÄYTÖN MUUTTUVAT ARVOT

Manuaalikäytössä valitun syklimäärän kesto (Manuaali ohjelman kesto):
• Manuaalikäytössä: valitun ohjelman keston sekä jäljellä olevan ajan, kun ohjelma käynnistetty
Käyttötunnit
Laitteen kokonaiskäyttötunnit tunteina.
Syklit:

Manuaaliohjelman pituus valitaan syklien määränä; yksi sykli on n. 35 minuuttia.

Teho:

Näyttää valitun manuaaliohjelman tehon.

TM & © 2009 - 2020 Elozo Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.
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KÄYTTÖOHJEET
Ohjauspaneelin toiminnot
INFO NÄKYMÄ
Info näkymä tulee aktiiviseksi kun puhdistusohjelma tai tyhjäys on käynnistetty.

Ohjelman eteneminen

Ohjelman jäljellä
oleva aika

Manuaali pysäytys

O3 generaattorin tila:
Harmaa : passiivinen
Vihreä: aktiivinen

Pyöritä - valinta
Paina - valinnan aktivointi

Ohjelman tila näkymä: INFO NÄKYMÄ
Ohjelman eteneminen näkyy palkissa värin muuttumisena sinisestä vihreäksi.
Jäljellä oleva aika (näytön keskellä) näyttää ohjelman jäljellä olevan keston.
O3 gen:
O3 kaasua generoidaan silloin kun pyöreä ikoni on vihreä. Generoinnin aika vaihtelee ohjelmittain ja tehotasoittain.
Manuaali pysäytysn (Stop):
Ohjelma voidaan pysäyttää manuaalisesti painamalla nuppia tai koskettamalla näytön Stop ikonia 4 (neljän) sekunnin ajan.
Ohjelman eteneminen palkin yläpuolelle ilmestyy laskuri joka menee nollaan. Pysäytys voidaan peruuttaa vapauttamalla
nuppi tai irrottamalla kosketus ennen kuin laskuri menee nollaan.
Puhdistusohjelman pysäytys kesken aloittaa aina automaattisesti tyhjennys vaiheen.
HUOM: Tyhjennys vaihetta ei voi keskeyttää.
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KÄYTTÖOHJEET
Ohjauspaneelin toiminnot
KIELIVALINTA NÄKYMÄ
Kielivalinta näkymä aktivoituu kun päänäytössä on valittu Kielivalinta.

Paluu päänäyttöön

Valittavissa olevat
kielet

Valinnan vahvistus

Pyöritä - valinta
Paina - valinnan aktivointi

Kielivalinta näkymä
Valittavissa olevat kielet näkyvät näytöllä.
Kieli voidaan valita joko pyörittämällä nuppia siten että halutun kielen ikonin reunan väri muuttuu ja painamalla nuppia.
Kosketusnäytön kautta valinta tehdään koskettamalla halutun kielen ikonia ja sitten koskettamalla Ok ikonia.

TM & © 2009 - 2020 HTT-Group Oy. All Rights Reserved.
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KÄYTTÖOHJEET
Ohjauspaneelin toiminnot

VAROITUS JA VIRHE VIESTIT
Kun manuaali ohjelma yritetään käynnistää ilman asetettua syklimäärää tai tehoa, seuraava varoitusteksti tulee näyttöön:
Ei syklejä/tehoa setettu!
Oven ollessa jäänyt auki kun ohjelmaa yritetään käynnistää, seuraava varoitusteksti tulee näyttöön:
Ovi Auki!
Kun ovi suljetaan, valittu ohjelma käynnistyy!
Jos laite huomaa että otsonin tuottamisessa on ongelma, seuraava virheilmoitus tulee näyttöön ja ohjelma pysähtyy:
O3 generointivika! Ota yhteys huoltoon.

PUHDISTUSOHJELMISTA
Kun otsonikaasua tuotetaan käsittelykammioon muuttuu pyöreä ikoni O3 Gen-tekstin vieressä vihreäksi.
Huomioitavaa on se, että otsonia tuotetaan käsittelytilaan vaiheittain eikä generointi ole aina aktiivinen pois lukien
manuaaliohjelman tehotaso 6, jolloin otsonia tuotetaan isommissa laitemalleissa (H800 ja H2000) lähes koko ajan.
Puhdistusohjelman aikana järjestelmä ajoittain ottaa uutta ilmaa ja poistaa käsittelytilassa olevan “likaisen” ilman - ns.
väliraikastus, joka kestää n. minuutin.
Puhdistusohjelman lopussa ajetaan tyhjennys, jolloin otsoni poistetaan käsittelykammiosta. Tämä vaihe kestää 10-25 minuuttia
riippuen tuote mallista ja käytetystä ohjelmasta.
Puhdistusohjelma on päättynyt kun pää näkymä on aktiivinen ja puhdistuskammion ovi voidaan avata.
Puhdistusohjelma voidaan keskeyttää painamalla nuppia neljän (4) sekunnin ajan tai koskettamalla näytön STOP-ikonia 4
(neljän) sekunnin ajan. Keskeyttäminen käynnistää automaattisesti tyhjennysvaiheen, joka kestää 10-25 minuuttia riippuen tuote
mallista ja käynnissä olleesta ohjelmasta. Tyhjennyvaihetta ei pysty keskeyttämään.

LAITTEEN YLLÄPITO
Käsittelykammio on suositeltavaa pitää puhtaana pölystä ja muusta liasta. Kaikki ylimääräinen lika voi aiheuttaa käsittely
tuloksen heikkenemisen kun otsoni reagoi kammiossa olevan lian/pölyn/mikrobien kanssa.
Kammion voi imuroida ja tarvittaessa pyyhkiä kostealla kankaalla.
On suositeltavaa ajaa normaali puhdistusohjelma ensin tyhjänä, jos laite on ollut pitkään käyttämättömänä.

TM & © 2009 - 2020 Elozo Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.
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KÄYTTÖOHJEET
Käsittelykammio ja ympäristö

KÄSITELTÄVÄT ASUSTEET/ESINEET
Suosittelemme välttämään käsittelykammion liian tiivistä täyttöä, tällöin tuotteiden väliin ei jää riittävästi tilaa otsonin kierrolle.
Suosittelemme että käsiteltävät tuotteet ovat mahdollisimman suorana, jotta otsoni pääsee vaikuttamaan mahdollisimman
hyvin. Tämä mahdollistaa parhaimman käsittelytuloksen.
Käytetyt ripustusvälineet olisi hyvä olla materiaalista, joka kestää otsonin hapettavaa vaikutusta. Suositeltavia materiaaleja on
esimerkiksi: ruostumaton teräs, muovi, puu.
Päällystämättömästä raudasta valmistettuja ripustimia ei tule käyttää, koska ne ruostuu nopeasti ja voi aiheutta jälkiä
käsiteltäviin tuotteisiin.
On suositeltavaa, jos mahdollista, kääntää käsiteltävät tuotteet siten että sisäpuoli on ulospäin. Tämä tehostaa otsonin pääsyä
asusteiden osuuksiin missä hajun aiheuttamat mikrobit on.
Laitteen mukana tulevat hyllyt on tarkoitettu pienempien asioiden, kuten kengät, hatut, hanskat jne. käsittelyyn.
Taataksemme parhaan käsittelyn, suosittelemme asettelemaan käsiteltävät tuotteet mahdollisimman väljästi, jotta otsoni
pääsee vapaasti kiertämään käsittelytilassa.

HUOMIOITAVAA
Järjestelmä on suunniteltu käytettäväksi vain sisätiloissa.
Suositeltu ympäristön lämpötila on 15 - 25 ºC ja suhteellinen kosteus alle 50%.
Käsiteltävien tuotteiden tulisi olla kuivia.
Päävirta suositellaan olevan sammutettuna kun laitetta ei käytetä.
Ota yhteyttä jälleenmyyjään/valmistajaan epäselvissä tilanteissa.
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KÄYTTÖOHJE
Materiaali tietoa
OTSONIN VAIKUTUS ERI MATERIAALEIHIN
Hyvin suurella todennäköisyydellä käsittelyn jälkeen tuotteissa on otsonin tuoksu, joka poistuu ajan myötä. Jos tuota käsittelyn
jälkeisen tuoksun haluaa nopeammin lieventää, voi tuotteen tuulettaa ulkona.
Kuitenkin VTT:n tekemien testien mukaan, tuotteisiin ei jää aktiivista otsonia, vaan käsittelyn jättämä tuoksu.
Varsinkin huokoisissa materiaaleissa käsittelyn jättämä tuoksu voi pysyä pidempään ja näille suositellaan tuuletusta
tarvittaessa.
Eri materiaalit kestävät otsonin hapettavaa vaikutusta eri tavalla. Materiaalien koepaloilla on hyvä testata aiheuttaako otsoni
muutoksia: kuten värin haalenemista, muuttumista tai näkyvää muutosta materiaalissa.
Materiaalin otsonikäsittelyn kestävyys
Materiaali

Hyvä
✔

Ruostumaton teräs

Metallit

Hiili teräkset

✔

Kupari (ja kuparisekoiteet)

✔

Kromi

✔

Nikkeli

✔

Kulta

✔

Platina

✔

Hopea

✔

Alumiini (ja alumiinisekoiteet)

✔
✔

Päällystämätön rauta
Galvanoitu teräs

✔

Sintrattu ruostumaton teräs

✔

PTFE (Teflon)

✔

PVDF

✔

ECTFE (Halar)

✔

Vinyyli

✔

PVC

✔

ABS
Muovit

Kumit

Muut

Ei suositella

✔

CPE

✔

PVC-C

✔

FEP

✔

TFE

✔

Nylon. Polyamids

✔

PE

✔

PP

✔

Luonnon kumi

✔

CSM Hypalon

✔

Viton FPM

✔

Silikoni

✔

Neoprene CR

✔

EPDM

✔

Polyuretaani

✔

BUNA-N

✔

SBR

✔

Lasi

✔

Keramiikka

✔
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HUOLTO
YLLÄPITO JA KORJAUS
YHTEYSTIEDOT
`
Lisätietoja ja huoltopyynnöt: Ota yhteyttä jälleenmyyjään.
Lisätietoja ja valmistajan yhteystiedot:
www.elozo.fi

Valtuutettu jälleenmyyjä:

Elozo tuotteet on patentoitu Euroopan Unionin alueella.
Elozo Oy on osa HTT-Group Oy:tä.
Käyttöjännite 230 V
IP luokka: IP2x
Sertifikaatit: IEC-60335-1; en 55022; en 610004-2,-3.0-4,-5-6 and-11
CE-Sertifioitu
Elozo Oy toimii Suomen ja EU:n lainsäädännön mukaisesti.
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