
Használati és kezelési

útmutató

Ózon-vízfertőtlenítő rendszer

NU-100

Importőr és forgalmazó: Mielemed MPM Kft.

Származási hely: Kína

Ügyfélszolgálat/hibabejelentés：+36 20 380 1171

Weboldal: https://nuxon.hu

Garanciális feltételeinket itt találja: 
https://nuxon.hu/garancialis-feltetelek/

E-mail: ugyfelszolgalat@nuxon.hu

Cím: 7140 Bátaszék, Budai u. 44-46. C. ép. TT. 1/a

Központi iroda: 1149 Budapest, Egressy út 27-29. 3/B.

Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa el 
a kezelési útmutatót!

【Óvintézkedések】
Ne használjon oxigénben dúsított vizet egyidejűleg
kézfertőtlenítővel, alkohollal és asztali sóval.
Az eszköz használatát független áramvezetékeken kell használni,
ugyanis az áramkör túlterheltsége a készülék nem megfelelő
működéséhez vezethet.
Szigorúan tilos a tápkábel dugójának vízzel és más folyadékokkal
történő érintkezése.
Áramtalanítsa a készüléket, ha huzamosabb ideig nem használja.
Szigorúan tilos a készülék gyúlékony és robbanásveszélyes anyagok
közelében, valamit zárt, szellőzetlen helyiségben történő
elhelyezése.
Hiba észlelése esetén ne szerelje szét a készüléket. Mielőbb lépjen
kapcsolatba a forgalmazóval/ szervizszolgáltatóval és a terméket
szolgáltassa vissza javítás céljából. Amennyiben a készüléket
megbontották vagy a készülékben idegen javítás történt, a készülék
vonatkozásában a jótállási kötelezettség megszűnik.
Tisztítás során használjon általános tisztítószert és puha törlőkendőt,
végül a termék teljes felületét törölje szárazra.
A felhasználók hozzáférhetnek a vízmelegítőn áthaladó vízforráshoz.
Ha ezt a terméket oxigénnel dúsított víz előállításához használja, a
vízforrás hőmérséklete nem haladhatja meg a 30 ℃ -ot, ellenkező
esetben a kiáramló víz oxigénkoncentrációja nem lesz megfelelő, a
fertőtlenítési folyamat nem zajlik le.

Cikkszám NU-100 Teljesítmény 4 W

Feszültség 12 V DC Hőmérsékleti 
követelmények

5-35℃

Páratartalom 
követelmények <75% Súly 500 g

Víznyomás 0.6-1.2kg/cm2
Oxigénnel dúsított 
vízáramlás 200L/h-900L/h

Méret 97*110*38mm Ioncső mérete 70mm（2.8 inch）

Ioncső élettartama 17000 óra
Oxigénnel dúsított
vízkoncentráció

0.2-1.0PPM

【Műszaki adatok】

A Mielemed MPM Kft. nem vonható felelősségre

azokért a károkért, melyek a nem megfelelő

beszerelésből adódnak és/vagy a Kezelési

útmutatóban szereplő útmutatások a figyelmen

kívül hagyásából származnak.



1. Válassza ki a készülékhez mellékelt
fújtatót a telepítéshez. 2. Csatlakoztassa
az egyik végét a készülékhez, és a rögzítés
érdekében csavarja az óramutató
járásával megegyező irányba.

【A készülék telepítése】

jel

Csatlakoztassa a tömlő egyik végét a
nyomáscsökkentő szelep csövéhez

csatlakozó

jelzőfény

【Felhasználási területek】
• Zöldség- és gyümölcsmosás

• Felületek tisztítása
• Ruhák fertőtlenítése és mosása

【Tudnivalók】
Kérjük, hogy az eszköz első használata előtt
alaposan olvassa át a kezelési útmutatót!


