
Uživatelský manuál   SILVER 10000 

ÚVOD: 

Tento čistič vzduchu SILVER 10000, dále jen “zařízení”, je určen pro pokročilou a pohodlnou sanaci 
kontaminantů. Výkonné zařízení s oxidačními účinky je uloženo v nerezovém korpusu s jednoduchým 
designem, nízkou hmotností a kompaktními rozměry. Zařízení využívá  
technologii tvorby ozónu s řízeným koronovým výbojem, vyvinutého speciálně pro snížení pachů, 
bakterií a virů včetně COVID-19 v neobsazených prostorách, ideální pro ošetření čekáren, ordinací, 
domácností, kanceláří, automobilů a dalších prostor. 

VAROVÁNÍ: 

Nejedná se o lékařské zařízení.  

Nezastavujte ani neměňte žádné léčebné programy a užívání léků  

bez konzultace s lékařem.  

Nadměrné koncentrace ozónu mohou způsobit podráždění sliznic nebo 
dýchacích cest. 

POZOR! – nebezpečí úrazu elektrickým proudem při otevření přístroje. 

NEODSTRAŇUJTE KRYT! – nebezpečí úrazu elektrickým proudem.  

V případě poruchy kontaktujte kvalifikovaný servisní personál. 

OZÓN (O3) a jeho VLASTNOSTI: 

• Toxický plyn s typickým zápachem, který je běžnou složkou zemské atmosféry.  

• Přirozeně produkován z kyslíku a to ultrafialovým zářením, nebo elektrickým výbojem (např.  

       ve velkých výškách, nebo působením blesku).  

• Sám o sobě zřetelně modrý plyn, který je 1,5x těžší než vzduch (hustota 2144 g/l). 

• Je 3000x účinnější než chlor. 

• Redukuje zápachy (dezodorační efekt). 

• Nelze jej skladovat ani přepravovat v nádobách, jelikož se sám rozkládá v přítomnosti 
oxidovatelných nečistot, vlhkosti a na pevných površích. Rychlost rozkladu se zvyšuje  

s teplotou. 

• Záměrně vyráběn pro různé průmyslové účely. 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: 

V době provozu zařízení se v místnosti nesmí nacházet žádné osoby, zvířata ani rostliny. 
Jakmile dokončíte proces čistění vzduchu ozónem, je možné vstoupit do místnosti až  
po 1 hodině od ukončení procesu. 



UVEDENÍ ZAŘÍZENÍ DO PROVOZU - POUŽÍVÁNÍ: 

1.Zapněte přístroj do zásuvky. 

2.Hlavní vypínač uveďte do polohy 1 (zelený kolébkový spínač s prosvětlením).  

Svítící vypínač oznamuje, že je přístroj pod proudem. 

3.Otočným knoflíkem směrem doprava nastavte požadovaný čas provozu přístroje. Nastavení je  

v rozsahu 0-120 minut.  

POZOR! - Otočením knoflíku opačným směrem způsobíte znehodnocení přístroje. 

POZNÁMKA:  
• Pod hlavním vypínačem je umístěná trubičková vyměnitelná pojistka T1A. 

• Napájení přístroje je standardní 230V / 50Hz. 

PŘI POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ DODRŽUJTE TYTO KROKY  

1.Uzavřete prostor jenž má být čištěn. 

2.V místnosti nesmí být během čištění přítomní žádné osoby, zvířata ani rostliny. 

3.Umístěte zařízení do interiéru ve stabilní poloze (na stůl, skříň, sedadlo automobilu atd.). 

4.V prostorech, které mají vlastní vzduchovou ventilaci, ji nastavte na vnitřní okruh (cirkulaci). 

5.Zapněte zařízení, nastavte požadovanou dobu provozu a místnost neprodleně opusťte. 

6.Po skončení provozu zařízení počkejte 1 hodinu, než do místnosti znovu vstoupíte. 

7.Místnost je možné po čištění i vyvětrat. 

DOPORUČENÉ ČASY DEZINFEKCE / TECHNICKÉ PARAMETRY ZAŘÍZENÍ:  

ÚDRŽBA : 

• Přístroj nevyžaduje zvláštní údržbu. Doporučujeme měnit jednou ročně filtr na vstupu ventilátoru. 

• Nesundávejte kryt přístroje, servis přenechte kvalifikovanému personálu. 

• Otevřením jednotky pozbývá výrobek záruky, která je za dodržení všech podmínek 24 měsíců.


