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ВНИМАНИЕ: ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ УПОТРЕБА НА 
УРЕДА  
 
Скъпи Клиенти, 
Благодарим за избора на продукта на Dino Purfication. Вашето удовлетворение  
е важно за нашата непрекъсната мотивация, ние да ви предоставим най-добрата 
услуга от началото до края. Продуктът Портативен Озонен генератор от серията 
DNA се предлага с високо качество и широко приложение. За да улесните 
използването на Озонатора, моля, прочетете внимателно това ръководство преди 
работа с него. 
 

http://www.freshbul.com/
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Важни мерки за сигурност 
 
ПРОЧЕТЕТЕ И СПАЗВАЙТЕ ВСИЧКИ СЛЕДВАЩИ ИНСТРУКЦИИ: 
1. Преди употреба на този продукт прочетете внимателно инструкциите. 
2. Не покривайте отворите за изходящ/входящ въздух на уреда. Затруднената 

вентилация може да причини повреди на уреда. 
3. Съхранявайте Озонатора на сухо и хладно място. 
4. Не разглобявайте Озонния генератор. Въпреки че захранването е 110 V или 220 

V AC, това устройство създава много високо напрежение. Ако има механични 
повреди на уреда, върнете го на Производителя или местния Дилър за 
поправка. 

5. Не вдишвайте Озона директно. 
6. Не отваряйте корпуса на Озонатора. Има риск от късо съединение. Ако има 

проблем, контактувайте с Продавача на уреда. 
7. Ако помещението е заето с хора, НЕ позволявайте Озонатора да работи повече 

от 1 мин. на всеки 100 кв. метра. Нивата на Озон ще надхвърлят препоръката 
на OSHA - Aдминистрация по безопасност и здраве при работа  към 
Американски департамент по труда U.S. Department of Labor 

8. НЕ влизайте в третираното помещение, докато не завърши времето 
определено за Озониране. Уверете се, че стаята е правилно вентилирана 
(например: отварянето на прозорци), след като Озонаторът е приключил 
своята работа. 

 
Характеристики 
 

 Корпус от неръждаема стомана, природно екологичен и устойчив 

 Висока ефективност, ниска консумация на енергия, дълъг експлоатационен 
живот  

 0-120 минути ръчен таймер или непрекъснат режим

 
 

(A)  Дръжка от неръждаема стомана 
(B)  Мощен охлаждащ вентилатор 
(C)  Захранване  
(D)  Ръчен таймер 0-120 минути  
(E)  Ключ за включване 



 

 

 

Функции на Таймера 
 
1. Озоновият генератор има таймер с опции за работа от 10 мин. до 2 часа.  
2. Завъртете копчето на таймера по посока на часовниковата стрелка, за да 

настроите времето за работа на устройството. 
3. Включете копчето на таймера обратно на часовниковата стрелка в положение 

ON, устройството ще работи непрекъснато. 
4. Имайте предвид, че това устройство няма опция Таймер за повторение. 
5.  Помещението трябва да остане празно поне 30 минути преди да влезете 

отново в него. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Технически Параметри 
 

Модел DNA-10000 

Напрежение 220/240 VAC, 50/60 Hz 

Мощност (W) 130 

Изходящ Озон 10 g/h (10 000 mg/h) 

Таймер 0 – 2 часа 

Размери (см) 22 х 15 х 20 

Тегло (кг) 2.4 

 
КАК ДА ИЗПОЛЗВАМЕ ОЗОНОВИЯ ГЕНЕРАТОР? 
 
Стъпка 1 
Почистете помещението, което ще 
третирате 
 

 
 
 
 
Стъпка 2 
Поставете таймера и включете 
Озонатора на 
режим, съобразно 
размера на 
помещението 
 

 
Стъпка 3 
Останете извън помещението, 
докато се извършва озониране 
 

 
 
 
 
Стъпка 4 
Отворете вратите и прозорците за да 
се извърши вентилация поне за 
1 час, преди отново да влезете 
в озонираното помещение.  
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ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ ПРИ ДЕЗИНФЕКЦИЯ ЧРЕЗ ОЗОНИРАНЕ 
 

 Интериор на автомобил или вид превозно средство  

5-10 минути / Един път седмично 

     Гараж  

60-120 минути / Два пъти седмично 

Офис & Спалня 

30-60 минути/ Един път седмично 

     Хол, дневна стая 

45-90 minutes / Един път седмично 

Тоалетна 

10-20 минути / Два пъти седмично 

     Кухня & Пералня 

15-30 минути / Два пъти седмично 
 

Забележка: Конкретното оперативно време за Озониране на дадено 
помещение, не е предмет на тази Инструкция. За консултации и точно 
калкулиране на процеса на Озониране, моля обадете ни се! 

 
За най-добри резултати 
 
1. Преди да започнете третирането с Озон, уверете се, че помещението е 

напълно запечатано, включително вентилационните отвори. 
2. Поставете Озонатора в центъра на помещението, за да се гарантира, че Озонът 

се разпределя равномерно.  
3. С увеличаване на размера на помещението, времето за третиране също трябва 

да се увеличи.  
4. При по-тежки миризми ще е необходимо по-дълго време за Озониране. 
5. След като цикълът приключи, оставете достатъчно време за разсейване на 

Озона, преди да влезе отново. 
6. Времето на полуразпад на Озона е 30 минути, което означава, че Озонът ще се 

разсее след изминаване на това време  
7. Не Озонирайте прясно боядисана стая, тъй като може да има нежелана 

реакция с химикали в боята.  
8. Озоновите плаки трябва да бъдат подменени след 2 години или 6000 часа 

употреба. 



 

 

Гаранция 
Благодарим ви, че избрахте продуктите на Dino. За да сте сигурни, че се 
наслаждавате на перфектната услуга от Dino, моля, прочетете внимателно това 
ръководство след получаване на продукта и го поддържайте правилно. 
 
Всички продукти (без включените консумативи, аксесоари) от Dino са с Гаранция 
за поддръжка една година от датата на закупуване. 
 
Следните случаи са изключени от гаранцията и това може да доведе до 
начисляване на такса за извършване на ремонтните дейности. 
 
1. Повреди поради природни бедствия или други форсмажорни причини; 
2. Повреда на продукта от хора по време на транспортиране; 
3. Повреда на продукта, поради неразрешена експлоатация, освен ако не е 

указана от Dino или Оторизиран Дистрибутор;  
4. Повреди на продукта, поради работна среда с висока влажност или случило се 

наводнение;  
5. Не се представени доказателство за покупка или гаранционна карта. 
 

Съхранение 
Смяна на предпазител 
Предпазителите са разположени от предната страна. DNA-10000 използва 3 АМР 
стъклен предпазител. 

1 
Главен 

предпазител 
Това е предпазителя в Озонатора 

2 
Резервен 

предпазител 
Доставя се с устройството, но трябва да се съхранява отделно, 

докато се наложи използването му 

 
Възможни проблеми при работа с Озонатора 
Проблем: Няма Озон 

•   Анализ Неизправност на вентилатора 

 Проверка Ако вентилаторът намали скоростта, ще имате по-малко Озон. Ако 
вентилаторът е изключен напълно, няма да получите никакво 

производство на Озон. Сменете вентилатора (проверете 
напрежението). 

• Анализ Дефектирали плочи 

 Проверка Ако нямате озон, това най-вероятно се дължи на окисляване на 
озоновата плоча. Плочите светят лилаво, само на някои участъци или 

изобщо не светят. Заменете с нова, ако се налага. 

• Анализ Трансформатор 

 Проверка 
Ако сте използвали Озонатора известно време, има ситуация за тази 

неизправност, която не е нормална. 
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Проблем: Няма Мощност 
 

Анализ Проверка 

Захранващия щепсел е 
разхлабен 

Поправете, затегнете щепсела 

Няма захранване от контакта Възстановете захранването 

Изгорял предпазител Сложете нов предпазител 

 
Проблем: Слаб Озон 
 

Анализ Неизправни плочи 

Проверка В някои части на плочата ще видите пурпурно светене, което 
не е равномерно. Налага се подмяна на плочата. 

 
Забележка: 
Ако проблемът все още съществува след горните проверки, моля свържете се с 
нашата компания или местния Дистрибутор. 
Цялата поддръжка / подмяна, сервизно обслужване може да се извършва само 
при изключено захранване и озониране, което гарантира безопасността на 
обслужващия персонал. 
 
Схема на оборудването DNA-10000 
 

 


