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Instrucţiuni de Utilizare
Modele: ZOG 5, ZOG 7 și ZOG 10
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Telefon/Fax: 0265-262870, 0265-269209

Fax: 0265-307670
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Felicitări pentru cumpărarea acestui produs ZASS. Ca toate produsele ZASS, şi acest produs a fost conceput pe baza cunoştinţelor tehnice cele 
mai noi şi s-a fabricat prin utilizarea componentelor electrice/electronice cele mai �abile şi moderne. Înainte de a pune aparatul în funcţiune, 
vă rugăm să vă acordaţi câteva minute ca să citiţi instrucţiunile de utilizare care urmează.
Vă mulţumim!

 

INFORMAŢII IMPORTANTE CU PRIVIRE LA DEZAFECTAREA CORECTĂ A PRODUSULUI ÎN CONFORMITATE CU DIRECTIVA CE 
2012/19/UE 

Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoiul menajer! Din această cauză, vă rugăm să ne 
sprijiniţi şi să participaţi la protejarea resurselor naturale şi a mediului înconjurător, prin predarea acestui aparat la centrele de preluare a 
acestora sau la importatorul a cărui adresă o puteţi găsi în acest manual sau în certificatul de garanţie. Înlăturând separat dispozitivele 
electrocasnice, veţi evita eventualele consecinţe negative pe care le-ar putea avea asupra mediului şi sănătăţii înlăturarea incorectă, şi veţi 
permite valorificarea materialelor constituente pentru economisirea energiei şi a resurselor. Detalii suplimentare se pot solicita la administraţia 
locală sau la cel mai apropiat punct de colectare. Îndepărtarea necorespunzătoare a deşeurilor poate fi, în conformitate cu reglementările 
naţionale, amendată. Dezafectarea separată a unui dispozitiv electrocasnic este specificată prin marcarea produsului cu imaginea unei 
pubele tăiate. 

Acest aparat este conform cu standardele Europene de securitate şi conformitate electromagnetică. 

Acest produs nu conţine materiale periculoase pentru mediul  înconjurator (plumb, mercur, cadmiu, 
crom hexavalent şi agenţi inflamabili bromuraţi: PBB şi PBDE). 



Introducere Conţinut

Acest generator comercial de ozon este tehnologic avansat şi e�cient 
pentru eliminarea contaminanţilor. Are o mare putere de oxidare, are 
un design compact, robust şi simplu. Tehnologia adoptată este 
“descărcare corona” şi este specială pentru a reduce  mirosurile şi 
fumul în spaţii fără prezenţă umană, ideal pentru tratament la  case, 
birouri, automobile, bărci şi altele.

Generator comercial de ozon
Puri�cați complet aerul interior, obținând cel mai confortabil mediu 
pentru încăperi (acasă, la birou, în cabinet medicale și stomatologice, în 
birouri notariale și de avocați, săli de clase, saloane de coafură, etc.).

Ozonul este instabil în mod natural. Se desparte ușor în O2. Durata sa de înjumătățire este de 
20-30 de minute. Este solubil în apă,. Poate crește nivelul de oxigen din aer, face aerul proaspăt și 
curat.

Oxigenul activ cu oxidabilitatea sa puternică poate descompune rapid formaldehidele, benzenul, 
compușii organici volatili și alte gaze nocive, poate elimina mirosurile.

Îndepărteză 
fumul și praful

Elimină 
mirosurile

Puri�cator cu 
ozon

Descompune 
formaldehidele

Fără poluare 
secundară

Toate tipurile de fum și praf din aer sunt dăunătoare sănătății umane. De exemplu, fumul de 
țigară poate rămâne 10 zile în aer. 80% din daune rezultă din fumatul pasiv. Fumatul pasiv este 
purtătorul și catalizatorul multor poluanți.
Puri�catorul de aer poate �ltra e�cient toate tipurile de fum plutitor și praf din aer și poate 
rezolva cu ușurință problema poluării mediului ambiental din locuințe.

Ozonul cu oxidabilitatea sa puternică poate descompune rapid produsele organice și 
anorganice care generează miros urât și alte mirosuri deranjante. Aceste mirosuri sunt 
neutralizate, devenind inofensive.

Ozonul este binecunoscut ca �ind unul dintre cele mai puternice oxidante. Poate ucide virusul 
hepatic, virusul gripal, SARS, H1N1, etc. și poate tratata boli respiratorii. Este bene�c sănătății, 
eliminând virușii și igienizând aerul.

Componenţă

Operare

Precauții

Funcții

Remediere defecţiuni

Întreţinere

Măsuri de siguranţă



COMPONENŢĂ MĂSURI DE SIGURANȚĂ 
Vedere frontală:

Vedere din spate:

Mâner

Admisie  aer

Indicator luminos
funcționare

Buton control
temporizator (TIMER)

Evacuare ozon

Întreruptor
alimentare curent
Conector
cordon alimentare

Avertizări!

Atenţionări!

Atenţie!

Nu udați sau 
umeziți aparatul.

Nu demontați și 
nu modi�cați 
aparatul.

Nu introduceți 
obiecte sau tije la 
intrarea sau la 
ieșirea aerului din 
aparat.

Acesta se poate deteriora sau 
există posibilitatea să vă 
electrocutaţi. Reparați doar la 
un Service autorizat.

Acesta se poate deteriora sau 
există posibilitatea să vă 
electrocutaţi.

Nu introduceți 
degetele sau 
obiecte lungi sau 
ascuțite la 
grilajele de 
admisie/expulzar
e aer.

Există posibilitatea de a 
deteriora motorul 
ventilatorului.

Poate apărea un scurtcircuit 
sau există posibilitatea să vă 
electrocutaţi.

Nu folosiți alcool sau 
diluanți pentru curățarea 
aparatului și țineți-l departe 
de pesticide.

Aparatul se poate deteriora sau există 
posibilitatea unui scurtcircuit sau 
incendiu.

Nu folosiți aparatul în locuri 
pline de particule de 
grăsime.

Aparatul se poate deteriora. Nu folosiți 
aparatul ca dispozitiv de ventilație.

Dacă aparatul funcționează 
împreună cu un aparat de 
încălzire, asigurați-vă că 
încăperea este bine 
ventilată.

În caz contrar, poate cauza apariția 
monoxidului de carbon. Aparatul nu 
poate elimina monoxidul de carbon.

Nu folosiți acest aparat în 
camera plină cu insecticide.

În caz contrar, aceste materiale chimice 
vor rămâne în interiorul aparatului, 
apoi se vor răspândi în aer prin grilajul 
de expulzare aer. Acesta lucru poate 
cauza probleme pentru sănătate.

Nu folosiți aparatul la 
temperaturi ridicate sau în 
locuri umede (cum ar � baia).

Există posibilitatea apariției unui 
scurtcircuit sau incendiu.

Nu lăsați materialele volatile 
sau materialele in�amabile 
(cum ar � țigara) să 
pătrundă în interiorul 
aparatului.

Pericol de incendiu!

Vă rugăm să opriți alimentarea, dacă se întâmplă următoarele:
• Dacă un buton nu funcționează.
• În cazul în care intră în funcțiune întrerupătorul de circuit sau siguranța se arde.
• Dacă cablul de alimentare sau ștecherul se încălzesc anormal de tare.
• Dacă apar zgomote sau vibrații anormale sau miros de ars.
• În cazul în care există alte fenomene anormale sau defecte.
• Dacă cablul este rupt sau defect, vă rugăm să contactați un Service autorizat sau tehnicieni experimentați

Înainte de a folosi aparatul, citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare şi atenţionările. Nu pierdeţi manualul de utilizare.
Înainte de utilizare, veri�caţi ca tensiunea electrică la care alimentaţi aparatul să �e cea indicată pe plăcuţa cu caracteristici tehnice.
Acest aparat a fost proiectat numai pentru uz casnic. Trebuie utilizat numai conform acestor instrucţiuni.
Utilizaţi aparatul pe o suprafaţă netedă şi stabilă,
Fabricantul nu este responsabil de nici o pagubă rezultată în urma unei utilizări neadecvate.
Depozitați aparatul în interior într-o zonă rece și uscată.
Nu utilizați în alte scopuri decât cele descrise în acest ghid al utilizatorului.
Acest aparat nu este o jucărie. Nu lăsați copii să se joace cu acest aparat. Acest aparat se va folosi doar de către adulți.
Curățarea și întreținerea produsului nu se va face de copii, fără supraveghere. Țineți aparatul și cablul acestuia
la distanță de copii mai mici de 8 ani. Acest aparat nu este destinat pentru a � folosit de persoane (inclusive copii)
cu dizabilităţi �zice,senzoriale sau mentale. Utilizatorii fără experienţă şi care nu cunosc aparatul, sau cei cărora
nu li s-au dat  instrucţiunile pentru utilizator, trebuie să �e supravegheaţi de o persoană care răspunde de
siguranţa lor.



ComponenteÎNTREŢINERE

MĂSURI DE SIGURANȚĂ 
OPERARE

Componente Funcţie
Mâner Manipulare uşoară
Indicator luminos Arată că aparatul lucrează
Admisie aer Ori�cii pentru sursa de aer

Buton control
temporizator (TIMER)

Operează temporizatorul, în sensul
acelor de ceasornic
Durata maximă temporizare: 1 oră

Evacuare Ozon Ori�cii evacuare ozon
Întreruptor current Pornire/ Oprire aparat (on/o�)
Conector alimentare Conectare ștecher cordon alimentare

Generatorul de ozon este proiectat pentru a elimina mirosurile în 
spațiile neocupate de oameni. Aparatul are un temporizator care îi va 
putea  programa să funcționeze maxim timp de 1 oră. După trecerea 
timpului setat, temporizatorul va opri automat generatorul de ozon. 
Puteți să reveniți în spaţiul tratat după minim 40 de minute.
1. Conectați cordonul de alimentare și porniți întreruptorul. Aparatul 
este pornit. Indicatorul întreruptorului de alimentare este aprins 
(roșu), dar în acest moment nu este generat  ozon. Setaţi butonul de 
comandă al temporizatorului între 0 și 60 de minute, indicatorul 
luminos de funcționare se va aprinde.
2. Setați timpul de lucru al aparatului de la 0-60 min, indicatorul se 
aprinde, aparatul începe să funcționeze și ozonul este generat. După 
ce temporizatorul a derulat timpul programat, aparatul se va opri 
automat, lumina indicatorului de funcționare se va stinge și aparatul 
va reveni în modul de repaus (standby).

Dacă placa de ozon nu funcționează e�cient sau nu furnizează su�cient ozon (în 
general, durata de viață este de 6000 de ore), vă rugăm să o veri�cați și să o reparați. 
Opriți aparatul și scoateți-l din priză înainte de orice operație de întreținere.
Stergeți aparatul doar cu o cârpă uscată sau ușor umezită într-un detergent neutru. Nu 
udați aparatul. Nu îl introduceți în lichide.
Datorită prezenţei înaltei tensiuni în interior, întreținerea trebuie făcută numai de 
tehnicieni profesioniști sau un SERVICE acreditat. O persoană neprofesionistă nu are 
voie să demonteze aparatul.

Nu atingeţi cordonul de alimentare cu mâna umedă.
Pericol de electrocutare!
Nu folosiţi o altă sursă de curent decât cea de 230 V~ AC şi conectaţi cordonul la o 
priză corespunzătoare tehnic.
Altfel cordonul se încălzeşte excesiv şi poate provoca incendiu.
Nu deteriorați și nu folosiţi cordon de alimentare sau prize deteriorate. 
Nu puneţi obiecte grele pe cordon, nu trageţi excesiv de el, altfel se poate supraîncălzi 
şi lua foc.  Repararea cordonului, prizei sau ştecherului se face numai de un specialist.
Nu trageţi de cordonul de alimentare când deconectaţi, mutaţi sau depozitaţi aparatul. 
Poate apărea un scurtcircuit, se pot rupe conductorii interiori şi cordonul să ia foc sau 
există posibilitatea să vă electrocutaţi.
Înainte de a curăţa aparatul, deconectaţi-l de la sursa de tensiune electrică.
Altfel aparatul poate porni accidental și există posibilitatea să vă electrocutaţi.
Introduceţi corect și complet ştecherul în priză.
Altfel poate lua foc sau vă puteți electrocuta. Nu utilizaţi aparatul cu cordonul rupt sau 
la o priză defectă. Apelaţi la Service autorizat.
Veri�caţi priza de alimentare şi faceţi operaţia de întreţinere/curățare la intervale 
regulate.
Altfel, poate provoca scurtcircuit sau rupturi ale cablului intern și există pericol de 
incendiu sau de electrocutare.



PRECAUŢII FUNCŢII

REMEDIERE DEFECŢIUNI 

Speci�caţii

1. Aparatul trebuie să �e conectat la o priză cu pământare pentru a evita electrocutarea;
2. Aparatul trebuie amplasat cât mai aproape de sursa de miros. Nu poate � utilizat în spaţii 
care depășesc suprafaţa de dezinfectare recomandată. Fiecare model are o suprafaţă maximă 
de dezinfectare (vezi speci�cațiile). Vă rugăm să nu depășiți suprafaţa de dezinfectare 
speci�cată, altfel efectul de sterilizare și puri�care va � mult diminuat.
3. Atenție la etanșeitatea camerei: în timpul sterilizării și puri�cării, vă rugăm să închideți ușile 
și ferestrele pentru a păstra camera bine ermetizată.
4. Impactul umidității aerului asupra efectului de dezinfectare este relativ mare. Cu cât 
umiditatea este mai ridicată, cu atât mai bun va � efectul de sterilizare și puri�care. Condiţia 
generală: umiditate mai mare de 60%.
5. Dacă utilizați un sistem independent de încălzire sau răcire, porniți ventilatorul și porniți 
modulul de circulație a aerului.
6. Programarea temporizatorului:
(1) Sterilizare și puri�care preventivă: de 1-2 ori pe zi, câte 1 oră de �ecare dată. De obicei, este 
recomandat dimineața înainte de muncă și după muncă.
(2) Sterilizarea și puri�carea temporară: în general după încheierea lucrului, când apare 
poluarea sau când este nevoie.
7. Toate ușile și ferestrele trebuie închise atunci când aparatul funcționează. Oamenii trebuie 
să părăsească camera imediat. Când s-a terminat dezinfectarea, persoanele pot  să intre din 
nou în cameră numai după ce aparatul a încetat să funcționeze de aprox. 30-60 de minute sau 
ferestrele sunt deschise timp de 20 de minute și nu mai există miros de ozon.
8. Dacă apare un fenomen anormal în timpul lucrului, vă rugăm să opriți aparatul imediat.
9. Aparatul are sursă de înaltă tensiune încorporată în interior. Vă rugăm să opriți aparatul 
înainte de curaţare sau întreținere.
10. Ozonul este coroziv pentru obiectele din cauciuc, metal, etc. Articolele și echipamentele 
care nu sunt anticorozive trebuie scoase din raza de dezinfectare.

 Tensiune AC220-240V/50-60Hz 
Model ZOG 3.5 ZOG 5 ZOG 7 ZOG 10 ZOG 16 
Debit ozon 3.5g/h 5.0g/h 7.0g/h 10g/h 16g/h 
Putere 63W 70W 104W 126W 132W 
Debit aer 150m3/h 150m3/h 150m3/h 260m3/h 260m3/h 
Nivel zgomot 48dB 48dB 48dB 56dB 56dB 
Suprafaţă deservită 20-35m2 30-50m2 50-80m2 80-120m2 120-150m2 
Greutate netă aparat 2.6KG 3.3KG 3.8KG 
Dimensiuni 235x165 x184 mm 323x162 x184 mm 303x204 x184 mm 

1. Elimină formaldehida, benzenul, toluenul, amoniacul, solvenţii şi alte mirosuri de substanţe 
rezultate din vopsire şi renovarea camerelor şi mobilei;
2. Puri�că aerul din birou, cabinet, sală de ședințe, camera de zi, camera de oaspeți, dormitor, 
bucătării, toaletă, etc. și elimină toate mirosurile;
3. Realizează puri�carea, sterilizarea și dezinfectarea aerului 100% pentru restaurante, 
hoteluri, saloane de coafură, sanatorii, cabinete medicale, camere aseptice din spitale, săli de 
operații, băi, în locuri de divertisment.
4. Reduce radiațiile nocive de la televizor, computer, telefon mobil și altele asemenea.
Mod de utilizare: Puneți aparatul pe un suport înalt. Pentru sterilizarea aerului din 
încăpere (cum ar � eliminarea poluării în urma decorării), timpul de funcționare trebuie 
dublat. Oamenii trebuie să părăsească camera și pot intra din nou numai după ce aparatul nu 
mai funcționează (s-a oprit) de min 30 de minute.
Principiul de funcționare: puri�că aerul, sterilizează și descompune monoxidul de carbon, 
dioxidul de carbon, amoniacul, stirenul, dimetilul, disulfura de metil, formaldehida, toluenul și 
alte gaze nocive din vopsele și materialele de decorare și elimină mirosul, fumul, nicotina etc.
În același timp, ozonul poate absorbi ionii pozitivi (mărind procentul celor negativi) și 
razele dăunătoare și cresc conținutul de oxigen din aerul interior.

Vă rugăm să veri�cați următoarele, înainte de a trimite la reparație în centru Service autorizat.

Fenomenul Soluţionare - metoda

Aparatul nu 
funcţionează

Ozon se produce, 
dar nu există �ux 

de aer

Are �ux de aer, 
dar nu produce 

ozon

Aparatul este conectat corespunzător? Conectaţi-l corect la sursa de 
tensiune electrică.

Siguranţa este în stare bună şi conectată corect? Reconectaţi-o din 
nou sau înlocuiţi-o. Siguranţa fuzibilă trebuie să �e 2 AMP (0.79 inch).

Contactaţi un Service abilitat, indicat în Certi�catul de Garanţie. Nu 
încercaaţi să depanaţi singur aparatul. Puteţi să vă accidentaţi şi/sau 
să deterioraţi iremediabil aparatul.

Contactaţi un Service abilitat, indicat în Certi�catul de Garanţie. Nu 
încerasaţi să depanaţi singur aparatul. Puteţi să vă accidentaţi şi/sau 
să deterioraţi iremediabil aparatul.

SERVICE ŞI GARANŢIE
Condiţile de garanţie şi Service în perioada de garanţie sunt stipulate în Certi�catul de Garanţie care vă este livrat odată cu achiziţionarea 
aparatului. Citiţi cu atenţie acest manual de utilizare  şi în special sfaturille privin siguranţa şi precauţiile în utilizare.




