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Franke Foodservice Systems
As one of the world’s leading providers of comprehensive kitchen solutions, we support restaurant chains with efficient product development and professional services. We have stood for
excellent quality and maximum flexibility for over 35 years. More than 27,000 kitchen projects
and services that make your daily work easier and more profitable are a measure of our success.

GREEK

You have decided to purchase a product from Franke Foodservice Systems – a great choice! We
would like to thank you for your trust and assure you that we will continue to do everything in our
power to be an excellent partner. Direct contact with you is especially important to us. That's
why our expert staff are happy to support you. Throughout the world.
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Δήλωση Συμμόρφωσης
EC Declaration
of Conformity
1 Αυγούστου 2017,
10-December, 2012

Δηλώνουμε με δική μας ευθύνη, ότι το προϊόν SB-100, το οποίο

We,
Electrolytic
Ozone,
Inc., Wilmington,
declare,
καλύπτεται
από αυτή
τη δήλωση
συμμόρφωσης,MA,
είναιUSA
σύμφωνο
με
under
our
own
responsibility,
that
the
following
product,
SB100τις οδηγίες Χαμηλής Τάσης ΕΚ73/23/ΕΟΚ και με τις οδηγίες
EMC
Industrial,
whichκαιisείναι
covered
by this declaration
of conformity,
2004/108/EC
εναρμοσμένο
με τα πρότυπα:
ΕΝ 60335complies with the EC Low Voltage Directive 73/23/EEC and with
1:2012 και ΕΝ 55014:2012.
the EMC Directive 2004/108/EC, and is in conformity with the
following harmonized standard: EN 60335-1:2012 and EN
Η σήμανση CE επικολλάται στη συσκευή , σύμφωνα με τις οδηγίες
55014:2012.
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Αυτό το έγγραφο αντικατοπτρίζει την τεχνική κατάσταση κατά τη στιγμή της αναθεώρησης.
Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές.
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!

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

1.4

Πριν την αρχική χρήση, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες για την ασφάλεια, τη χρήση και τη συντήρηση του
προϊόντος. Φυλάξτε το εγχειρίδιο χρήσης κοντά στη συσκευή για μελλοντική χρήση.

1.1

!

ΣΥΜΒΟΛΑ ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ

1.2

Μην επιτρέψετε την είσοδο νερού στην θύρα φόρτισης.
- Κάτι τέτοιο μπορεί να βραχυκυκλώσει την μπαταρία και τα ηλεκτρονικά μέρη.

Εδώ μπορείτε να βρείτε σημαντικές πληροφορίες.

Εδώ θα βρείτε πρόσθετες πληροφορίες και συμβουλές.

2

•

ΜΗΝ προσθέτετε χημικές ουσίες στη φιάλη νερού.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην ψεκάζετε προς τα μάτια. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε με καθαρό νερό για
5-10 λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να
ξεπλένετε. Εάν ο ερεθισμός επιμένει, συμβουλευθείτε / επισκεφθείτε γιατρό. .

•
•
•
•
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε το εγχειρίδιο πριν τη χρήση
Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για το σκοπό που κατασκευάστηκε.
Το προϊόν προορίζεται για οικιακή και επαγγελματική χρήση.
Μην αφαιρείτε προειδοποιητικές ετικέτες από το προϊόν.
Γεμίστε τη συσκευή ΜΟΝΟ με καθαρό πόσιμο νερό.
ΜΗΝ τοποθετείτε τη συσκευή σε νερό. Καθαρίστε την εξωτερικά με μαλακό πανί.
Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά καθαριστικά.

•

- Η πτώση της συσκευής μπορεί να προκαλέσει θραύση

- Η υπερπλήρωση μπορεί να προκαλέσει υπερχείλιση στο σημείο του πώματος

Το σήμα ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ υποδεικνύει μια κατάσταση, η οποία εάν δεν
αποφευχθεί μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή.

•
•
•
•
•
•

1.3

Προστατέψτε τη συσκευή από την πτώση.

Μην γεμίζετε υπερβολικά τη φιάλη.

Η συσκευή ψεκασμού Enozo προορίζεται για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Για ασφαλή και σωστή
λειτουργία, χρησιμοποιήστε την σύμφωνα με τις οδηγίες. Οι παρακάτω προφυλάξεις παρέχουν οδηγίες
για την ασφαλή χρήση της συσκευής. Η μη συμμόρφωση με τις προφυλάξεις ή τις προειδοποιήσεις που
αναφέρονται στο εγχειρίδιο, παραβιάζει τη σωστή χρήση της συσκευής. Ο κατασκευαστής δεν φέρει
καμία ευθύνη για τη μη συμμόρφωση του χρήστη στις απαιτήσεις.

!

Για να αποφύγετε ζημιές στη συσκευή:

- Το γέμισμα της φιάλης με διάφορα υγρά εκτός από καθαρό πόσιμο νερό, μπορεί να προκαλέσει
βλάβη στον ηλεκτρολυτικό μηχανισμό και να καταστήσει τη συσκευή ακατάλληλη προς χρήση.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

i

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Γεμίστε το δοχείο μόνο με καθαρό πόσιμο νερό.

Το σήμα ΠΡΟΣΟΧΗ υποδεικνύει μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση, η οποία
εάν δεν αποφευχθεί μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μικρό ή μέτριο τραυματισμό.

!

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

PC/ABS Πλαστικό ανθεκτικό στην κρούση

Βάρος (άδειο)

͠~0.7kg ( 1.5lb)

Διάσταση (mm)

140mmx120mmx250mm (5.5 in x4.7 in x 10 in)

Χωρητικότητα φιάλης

300ml (10 oz)

Θερμοκρασία νερού

4 °C έως 30 °C (40 °F έως 86°F)

Ποιότητα νερού

Σκληρότητα ≤ 250ppm CaCO3 (μπορεί να παρατείνει την διάρκεια ζωής της συσκευής)
Αγωγιμότητα >50Μs/cm (Μπορεί να προκληθεί βλάβη στο πυρήνα από τη χρήση
απεσταγμένου ή απιονισμένου νερού)

Περιβάλλων αέρας

4 °C έως 40 °C (40 °F έως 104°F)

Επαναφορτιζόμενη
μπαταρία

7.4 V Li-Ion (φορτιστής 100V AC έως 240V AC, 50/60 Hz)

Διάρκεια ζωής μπαταρίας 600 γεμίσματα ή 500 επαναφορτίσεις (Συνήθης)

Χρησιμοποιήστε μόνο κατάλληλα αεριζόμενο χώρο σύμφωνα με όλους τους τοπικούς και
εθνικούς κανονισμούς.
Εάν εντοπιστεί υπερβολικά έντονη οσμή του όζοντος, διακόψτε τη χρήση.
Εάν παρουσιαστεί αναπνευστικός ερεθισμός, διακόψτε αμέσως τη χρήση.
Μην εκθέτετε τη συσκευή σε υπερβολική θερμότητα ή φλόγα.
Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

gk
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Μοντέλο

SB-100HD

Πιστοποιητικά

CE, TUV, RoHs, WEEE
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3.1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Απολυμαντικό με βάση το νερό

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ

Το Enozo διαθέτει μια τεχνολογία, η οποία μετατρέπει το νερό σε όζον ( Ο3 ) κατά ζήτηση, τη στιγμή του ψεκασμού.

•
•
•
•

Συγκεκριμένα δημιουργεί υδατικό όζον μέσω μιας καταχωρημένης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας διαδικασίας που ονομάζεται
Active Diamond Electrolytic Process Technology (ADEPT).

Αξιόπιστο διάλυμα τη στιγμή που το θέλετε

Με το ADEPT, όταν ο χρήστης επιλέξει να ψεκάσει το υδάτινο όζον, το νερό από τη δεξαμενή φιαλών περνά μέσω μιας
συμπαγούς πλάκας διαμαντιών και ηλεκτρίζεται. Η ηλεκτροχημική αντίδραση που δημιουργείται χωρίζει τα μόρια του νερού σε
ελεύθερα άτομα οξυγόνου, τα οποία στη συνέχεια συνδέονται μεταξύ τους για να σχηματίσουν όζον ( Ο3 ). Στη συνέχεια, το
μπουκάλι ψεκάζει το οζονισμένο νερό μέσω του ακροφυσίου.

3.2

Ένδειξη LED

2.

Θύρα φόρτισης

3.

Ακροφύσιο ψεκασμού

4.

Πλάκα διαμαντιών

5.

Σκανδάλη ψεκασμού

6.

Υποδοχή νερού

7.

Δεξαμενή νερού

8.

Μπαταρία και
ηλεκτρονικό σύστημα

1
2

Μετατρέπει το νερό σε όζον (O3), τη στιγμή του ψεκασμού.
Η συσκευή είναι επαναφορτιζόμενη και λειτουργεί χωρίς καλώδιο.
Απαιτεί μόνο καθαρό, πόσιμο νερό.
Οι λυχνίες δείχνουν πότε ενεργοποιείται το απολυμαντικό.

Εναλλακτική λύση
•
•
•
•

ΒΑΣΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
1.

•
•
•
•

Καθαρίζει και απολυμαίνει με φυσικό τρόπο.
Εξουδετερώνει τους παθογόνους μικροοργανισμούς.
Απαλείφει τις δυσάρεστες οσμές και αφήνει μια ευχάριστη βρόχινη μυρωδιά.
Καθαρίζει και απολυμαίνει με ασφάλεια.

3

Δεν αφήνει κατάλοιπα.
Συμβατό με όλες τις επιφάνειες όπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί νερό.
Εξαλείφει πιθανά σφάλματα αραίωσης ή ανάμειξης.
Συστατικά κατά βάρος:
- 99.9998% Νερό
- 0,0002% Όζον
- Χωρίς προσθήκη αρώματος

3.3

4

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Σημαντικό: Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης πριν τη χρήση του προϊόντος.

5

Χρησιμοποιήστε αυτό το προϊόν για να απολυμάνετε σκληρές, μη πορώδεις
επιφάνειες, που έρχονται ή όχι σε επαφή με τρόφιμα.
•
•
•
•
•
•

Τραπέζια και πάγκοι
Επιφάνειες κουζίνας
Επιφάνειες μπάνιου
Πόμολα και χερούλια
Οσμές κατοικίδιων ζώων
Παράθυρα

6
Φόρτιση συσκευής

7

Πριν την πρώτη χρήση της συσκευής, φορτίστε την μπαταρία.
Η πρώτη φόρτιση μπορεί να διαρκέσει έως και 8 ώρες. Η κόκκινη ένδειξη
στον φορτιστή υποδεικνύει ότι η συσκευή φορτίζεται. Όταν ολοκληρωθεί η
φόρτιση, η ένδειξη θα γίνει πράσινη.

Αφαιρέστε το καπάκι

Σημείωση: Η συσκευή δεν πρέπει να λειτουργεί όση ώρα είναι συνδεδεμένη
με τον φορτιστή μπαταρίας.
Συνδέστε τον φορτιστή μπαταρίας σε μια πηγή τροφοδοσίας 100-240 V AC
50/60 Hz.

8

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του φορτιστή μπαταρίας στη φιάλη
ψεκασμού. Το σύστημα τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη
μπαταρία 7,4 V Li-Ion.
Περιλαμβάνεται φορτιστής 50/60 Hz, εναλλασσόμενου ρεύματος 100 έως
240 V. Χρησιμοποιήστε μόνο τον φορτιστή που παρέχεται με τη συσκευή.

Σημείωση: Το προϊόν μπορεί να διαφέρει από την εικονογράφηση

5
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Μετά τη φόρτιση, είναι
σημαντικό να ασφαλίζετε
την υποδοχή με το
προστατευτικό πτερύγιο

6

Γέμισμα του δοχείου
Αφαιρέστε το καπάκι για να γεμίζετε το δοχείο με 14oz
(414ml) καθαρού, κρύου πόσιμου νερού. Κρατώντας το προϊόν σε
οριζόντια θέση, γεμίστε το δοχείο – περίπου μισογεμάτο.
Ασφαλίστε με το καπάκι. Γυρίστε τη συσκευή σε κάθετη θέση και
ελέγξτε τη γραμμή πλήρωσης. Επαναλάβετε μέχρι να φτάσει το
νερό στη γραμμή πλήρωσης. Μην γεμίζετε υπερβολικά το δοχείο.
Μην γεμίζετε το δοχείο με ζεστό νερό.

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΓΕΜΙΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΜΕ ΚΑΘΑΡΟ, ΚΡΥΟ
ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ. ΜΗΝ ΓΕΜΙΖΕΤΕ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ. ΜΗΝ ΤΡΕΧΕΙ ΝΕΡΟ ΣΤΗ ΘΥΡΑ ΤΟΥ
ΦΟΡΤΙΣΤΗ. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ 40 °F ΈΩΣ 86
°F (4 °C ΈΩΣ 30 °C)
Προετοιμάστε την συσκευή
Πρώτη χρήση: όταν η συσκευή είναι καινούργια ή μετά από μεγάλο
διάστημα αποθήκευσης, η κεφαλή μπορεί να αποσταθεροποιηθεί
και να στεγνώσει.
Όταν η πλάκα διαμαντιών είναι στεγνή, το μπλε φως δεν θα ανάψει
ενώ ψεκάζετε. Ψεκάστε συνεχώς για τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα
ώσπου το μπλε φως να ανάψει.
Εάν το μπλε φως δεν ανάψει μετά από 2 λεπτά ψεκασμού, αφήστε
το προϊόν όλη τη νύχτα με λίγο νερό στο δοχείο.
Απολύμανση μιας σκληρής, μη πορώδους
επιφάνειας.
Κρατήστε το προϊόν 15-20 εκ. (6’’-8‘’) από την επιφάνεια και
ψεκάστε ομοιόμορφα.
Για εξουδετέρωση του 99,9% των παθογόνων μικροοργανισμών,
αφήστε το προϊον να δράσει για 30 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια
σκουπίστε με ένα καθαρό βαμβακερό ύφασμα ή μικροϊνες ή αφήστε
το να στεγνώσει. Δεν χρειάζεται ξέβγαλμα. Δεν αφήνει κατάλοιπα.
Το όζον παράγεται κατά ζήτηση. Κατά τον ψεκασμό η μπλε ένδειξη
θα ανάψει όταν η μονάδα λειτουργεί σωστά.

7
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

1. Φορτίστε τη συσκευή κάθε βράδυ για να εξασφαλίσετε πλήρη φόρτιση για την επόμενη μέρα.
Αφαιρέστε το
καπάκι.

2. Καθαρίστε τη συσκευή μόνο με βρεγμένο πανί. Μη χρησιμοποιείτε χημικά ή καθαριστικά.
3. Αν η συσκευή πρόκειται να μη χρησιμοποιηθεί για αρκετές μέρες, αδειάστε το νερό που έχει
απομείνει μέσω της υποδοχής και αφήστε το καπάκι ανοιχτό. Μη ψεκάζετε όταν η συσκευή είναι
άδεια.

Κρατώντας το προϊόν σε
οριζόντια θέση, γεμίστε
το δοχείο – περίπου
μισογεμάτο.

5

Ασφαλίστε με το
καπάκι.

Τοποθετήστε το προϊόν
σε κάθετη θέση, και
ελέγξτε αν η στάθμη του
νερού είναι στη γραμμή
πλήρωσης.

5.1

Κρατήστε το προϊόν
15-20 εκ. (6’’-8‘’)
από την επιφάνεια

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΉ ΛΥΧΝΊΑ ΣΤΟ ΠΆΝΩ ΜΈΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΉΣ
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

ΜΗΝΥΜΑ

ΜΠΛΕ

Το σύστημα λειτουργεί σωστά

ΜΙΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ

Χαμηλή μπαταρία

ΔΥΟ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

O φορτιστής είναι συνδεδεμένος,
αποσυνδέστε τον φορτιστή.

ΤΡΕΙΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Η μπαταρία χρειάζεται φόρτιση

ΔΥΟ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΙ
ΜΠΛΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Κατά τον ψεκασμό
η μπλε ένδειξη θα
ανάψει όταν η μονάδα
λειτουργεί σωστά.

ΑΛΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ



Σφάλμα συστήματος, φορτίστε ξανά
και ξαναδοκιμάστε. Εάν το σφάλμα
επιμένει, παρακαλώ επικοινωνήστε
με την εταιρεία
Επικοινωνήστε με την εταιρεία

gk
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6.1

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ / ΑΠΟΡΡΙΨΗ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

7

7.1

Αδειάστε το δοχείο. Μην ψεκάζετε με άδειο δοχείο. Αφήστε το καπάκι ανοιχτό για να στεγνώσει το δοχείο.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Υπηρεσίες και Εγγύηση

Ο κατασκευαστής εγγυάται ότι το προϊόν δεν είναι ελαττωματικό λόγω κακών υλικών ή κακής κατασκευής για την
περίοδο που αναφέρεται παρακάτω (μετά την ημερομηνία αρχικής εγκατάστασης):
• Eγγύηση 2 ετών.

6.2

ΑΠΟΡΡΙΨΗ
Η αποσυναρμολόγηση της συσκευής γίνεται μόνο από ειδικευμένους τεχνικούς
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς ασφαλείας.
- Απορρίψτε τη συσκευή σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
- Είναι απαραίτητο να τηρείτε τους νόμους και τους κανονισμούς για την απόρριψη
των περιβαλλοντικά επιβλαβών ουσιών. Λάβετε λεπτομερείς πληροφορίες για την
απόρριψη του προϊόντος- και συγκεκριμένα για πλαστικά και μπαταρίες Li-Ion.
Ισχύουν ειδικοί κανονισμοί για την απόρριψη μεταχειρισμένων ηλεκτρικών
συσκευών: Ο καταναλωτής αναλαμβάνει την ευθύνη για τη σωστή απόρριψη του
προϊόντος μετά το τέλος της ζωής του, με δικά του έξοδα, σύμφωνα με νομικές
ρυθμίσεις.

Η Enozo δεν φέρει ευθύνη βάσει αυτών των εγγυήσεων για επισκευές ή ζημιές λόγω ακατάλληλης λειτουργίας,
απόπειρας επισκευής της συσκευής ή εγκατάστασης από μη εξουσιοδοτημένα άτομα, μετατροπές, κατάχρησης,
πυρκαγιάς, πλημμύρας ή άλλων πράξεων.
Επιπλέον, αυτή η εγγύηση μπορεί να ακυρωθεί σε περίπτωση:
• Μη τήρησης των οδηγιών χρήσης, φροντίδας ή συντήρησης.
• Αφαίρεσης, αλλαγής ή παραμόρφωσης του σειριακού αριθμού και άλλων ετικετών.
• Σέρβις από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.
• Μηχανικής βλάβης.
• Χρησιμοποίησης άλλων υγρών καθαρισμού εκτός από καθαρό, πόσιμο νερό.

Η εγγύηση ισχύει υπό τον όρο ότι ο αγοραστής θα πρέπει να αναφέρει οποιοδήποτε ελάττωμα εντός τριάντα (30)
ημερών από την αγορά.
Για ερωτήσεις σέρβις ή εγγύησης, επικοινωνήστε με την εταιρεία.

7.2

ΔΊΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ

12o χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας
Τ.Κ. 14451, Μεταμόρφωση Αττικής
Τηλ: 210 28 88 700
www.enozo.gr
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