
Medino sterilizáló, vírus- és baktériumirtó, 
légfertőtlenítő, légfrissítő és penészmentesítő automata 
ózonkészülék.  
 
Fontos: Az ózon (O3) fajsúlya nagyobb, mint a levegőben található oxigénné 
(O2), ezért célszerű a készüléket használata során, minél magasabb pontra 
elhelyezni! 

 
Műszaki adatok: 
 Típus: Légfertőtlenítő, Antibakteriális, Vírusirtó és Légtisztító  
 Használat: Otthoni, irodai használatra alkalmas 
 Bemenő feszültség: AC 220 ~ 240V 
 Teljesítmény: 5W 
 Méretek: 130x80x75mm 
 Ózon kibocsátás: 70 mg / óra 
 Levegő kifúvás: 50 m³ / h 
 Hatékonyság: 60m2      

 Ózon kibocsátás: Kerámia csövön keresztül 
 Szín: Fehér 
 Súly: 210g 
 Tanúsítvány: CE, RoHS, WEEE 
 Áramforrás: 220 Volt Elektromos csatlakozó 

 
Működési módok: 

 Szabadalmaztatott ózon technológiának köszönhetően a legtisztább 
ózont tudja kibocsátani, mely többek között erős vírus és baktériumirtó. 
 

 Három működési mód lehetséges: 
 Automata mód: 5 percen keresztüli ózon kibocsátás a légtérbe, majd 25 

percen keresztül szünetel az ózon kibocsátás, ez a folyamat a készülék 
lekapcsolásáig folyamatosan ismétlődik, használata során az adott 
helyiségben tartózkodhatnak emberek, állatok és növények 

 Időkorlát nélküli, intenzív „high” mennyiségű ózon kibocsátás (nyomja 
meg a „high” kis kerek gombot egyszer) 70 mg/óra ózonkibocsátás. 
Használata szakaszosan ajánlott. (pl. naponta kétszer 30 perc működés) 

 Időkorlát nélküli, mérsékelt „low”mennyiségű ózon kibocsátás (nyomja 
meg a „low” kerek gombot egyszer) 50 mg/óra ózonkibocsátás. 
 

 
High és Low üzemmódban javasoljuk, hogy naponta és helyiségekként  
délelőtt és délután 30 – 30 percet használjuk.  
 
Jellemzők: 
 Vegyszerek nélkül fertőtleníti, tisztítja a levegőt 
 Energiatakarékosság és innovatív technológia  
 Hordozható és könnyű kezelhetőség  
 Megszünteti a dohos szag és dohányfüst kellemetlen szagát 
 A készülék segítségével a szennyező szerves anyagokat, vírusokat és 

baktériumokat oxidálja, így azok maradéktalanul elpusztulnak 
Fontos:   

 A készüléket kikapcsolt állapotban kell a csatlakozóba dugni 
 A készüléket mindig kikapcsolt állapotban húzza ki a konnektorból 
 A leghatékonyabb eredmény elérése érdekében a készüléket helyezze 

a kezelt helyiség legmagasabb pontjába! 

 
Karbantartás: 
A készüléket tisztítása normál környezetben háromhavonta egyszer szükséges. 

- Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki az áramforrásból. Porszívó 
segítségével   ( nagyon enyhe fokozattal ) a készülék hátsó részén 
található rácsokon keresztül amennyiben van, távolítsa el a 
szennyeződéseket. 

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

- A készülék, amíg nem teljesen száraz, nem használható. 
 

 


