
M-SPA Ozonovač  FQ-301 
 
UPOZORNĚNÍ 
Pro vlastní bezpečnost si pozorně přečtěte tento návod k použití a řiďte se následujícími radami a 
doporučeními, abyste se vyhnuli poškození zařízení, vážným zraněním či smrti.  
 
Použití: 700-1200 Litrů/185-320 galonů vody 
Výstup: 200 až 300 mg/h 
Napětí: AC220V, 50HZ DC24V 
Příkon: 8W 
Délka přívodního kabelu: 1.4m 
Délka výdechové hadice: 1.4m 
 
 

• jednoduchá montáž – stačí zavěsit na kontrolní panel  vaší vířivky  
• maximální doba provozu 30 minut, 10 minut pauza po každých 30 minutách (nepoužívejte 

vířivku během provozu ozonovače) 
• po 2-3 cykly použití ozonovače zabíjí  99,99 % bakterií, virů, plísní  
• prakticky likviduje škodlivý chloramin 
• sníží spotřebu chloru a bromu o 60-90% 
• nedráždí oči, navysušeuje kůži a plavky neztrácí barvu 
• odstraňuje oleje, tělové mléka a jiné nečistoty 
• Lepší pro vaše tělo, lepší pro životní prostředí 

 
 
UPOZORNĚNÍ: 
 

- před instalací si zkontrolujte všechny části 
- vysoké napětí v přístroji může být potenciální riziko  
- Nepobývejte v místnosti, když je přístroj v provozu v malé místnosti až po 15 minutách po 

vypnutí. Nebezpečí přímé inhalace ozonu. 
- Když je přístroj používán ve vodě, tak se ujistěte, že je pod hladinou. 
- Nenechávejte děti bez dozoru s přístrojem 
- Chraňte tělo přístroje před vodou. 
- Přidělejte ozonovač pevně 
- Nepoužívejte vířivku během provozu ozonovače 
- Při používání musí být vzdušná vlhkost menší než 40-60% 
- Když není ozonovač v provozu, vytáhněte přívodní kabel z el. sítě. 

 
POUŽITÍ: 

a) Zavěste na vzduchovou hadici kontrolního panelu 
b) Ponořte výdechovou hadici oznovače do vody ( konec musí být umístěn do vody vířivky 

zvrchu, aby nedošlo k průtoku zpět 
c) Zapojte do sítě a pak uveďte přístroj do chodu. 

 
Je doporučeno použít ozonovač 1-2 krát za den. Životnost článku ozonovače je okolo 600 hod nebo 
2000 cyklů v závisloti na frekvenci použití. Pokud do 10-15 minut od zpanutí přístroje nevychází 
z přístroje bublinky, vyměňte ozonovač. 
 
Likvidace: 

1. Symbol – přeškrtnutá popelnice- nevhazujte do komunálního odpadu. Kontaktujte vaš místní 
svoz odpadu nebo specialní sběrné místo, sběrný dvůr. 

2. Tento produkt obsahuje materiály, které můžou být recyklovány a přispívají k ochraně 
přostředí 

3. Pro informace  pro náhradu, recyklaci a demontáž výrobku navštivte www.Levnecluny.cz 


