
Home Fresh FA50 szabályozható vírus – baktériumirtó, 
sterilizáló, légfertőtlenítő, légfrissítő és penészmentesítő  
illetve szagtalanító ózonkészülék 

Fontos: A leghatékonyabb eredmény elérése érdekében a 

készüléket helyezze a kezelt helyiség legmagasabb pontjába! 

 

Műszaki adatok: 
 Típus: Szagtalanítás, Légfertőtlenítés, Légtisztítás 

 Használat: Otthoni, egészségügyi és irodai használatra alkalmas 

 Bemenő feszültség: AC 220 ~ 240V 

 Teljesítmény: 7W 

 Méretek: 104x95x83 mm 

 Ózon kibocsátás: 10-50 mg / óra 

 Hatékonyság: 20m2 

 Ózon kibocsátás: Üveg csövön keresztül 

 Szín: Fehér 

 Tanúsítvány: CE, RoHS, WEEE 

 

Jellemzők: 
Home Fresh FA50 sterilizáló, légfertőtlenítő, légfrissítő és penészmentesítő 
szabályozható ózonkészülék tökéletes megoldást nyújt a kisebb zárt terek,  
orvosi rendelők és irodák fertőtlenítésére, szagtalanítására és légfrissítésére. 
Szabadalmaztatott eljárásnak köszönhetően a Home Fresh FA50 sterilizáló, 
légfertőtlenítő, légfrissítő és penészmentesítő szabályozható ózonkészülék 
99,9%-os hatékonysággal elpusztítja a baktériumokat, vírusokat, 
penészgombákat, atkákat, kellemetlen szagokat, illetve egyéb más 
kórokozókat. 

 

Használati javaslat:  
A készülék által kibocsátott ózon mennyisége az egészségügyi határérték alatt 
van, ezért a működése közben a kezelt helyiségben lehet tartózkodni. 
Használata szakaszosan ajánlott pl. napi szinten délelőtt 30 perc, délután 30 
perc működés. 
Amennyiben további kérdése lenne a készülék használatával kapcsolatban, 
keresse ügyfélszolgálatunkat. 
 
Forgalmazza az Ozone Med Hungary Kft.  telsz: 06204308999 

 

Használati utasítás: 
Az ózon (O3) fajsúlya nagyobb, mint a levegőben található oxigénné (O2), ezért 
célszerű a készüléket használata során, minél magasabb pontra elhelyezni! 
 
A Home Fresh FA50 szerkezet egy innovatív technológiával működő fertőtlenítő 
készülék.     
 

Előkészület:  a készüléket kikapcsolt állapotban kell a csatlakozóba dugni 
– Csatlakoztassa a készüléket a konnektorba. 
– Szabályozza az ózonkibocsátást, úgy, hogy az ózon illata ne legyen zavaró, 
amennyiben az ózon illata erős, zavaró ilyenkor a szabályozó segítségével 
csökkentheti az ózonkibocsátás mértékét. 
– Tartsa távol a készüléket a nedvességtől, és hőforrásoktól. 

 
Karbantartás: 
A készüléket tisztítása három havonta egyszer szükséges. 
 

 Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki az áramforrásból. 

 Porszívó segítségével (enyhe fokozattal) a készülék hátsó részén 
található rácsokon keresztül távolítsa el a szennyeződéseket. 

 Alkoholos pamut törlőkendővel óvatosan, körkörös mozdulatokkal 
törölje ki a kerámia csövet. Ezután egy száraz, pamut törlőkendővel 
ismételje meg a műveletet. 

 A készülék, amíg nem teljesen száraz, nem használható. 
 

 
 

 


