
 

Varování 

Pro Vaší bezpečnost a bezpečnost Vašeho zařízení se prosím ujistěte o dodržování následujících 

opatření. Případné nedodržení instrukcí může vést ke škodám na zdraví a majetku. 

 

 

Model číslo: TBC-134 

Ref. Číslo: MSpa generátor ozónu 

Aplikace: 550-1200l/145-317gal. vody 

Tvorba ozónu: 100mg/h 

Napětí: 200-240V AC 50Hz 

Příkon 5W 

Délka kabelu: 1.4m 

Délka přívodní hadice: 1.4 

 

Funkce: 

 Jednoduchá instalace – zavěste přes kontrolní panel a přístroj je připraven. 

 Maximální doba produkce ozonu je 30 minut. Vypínejte na minimálně 10 minut při použitím. 

delším než 30minut (vanu při provozu ozonátoru nepoužívejte). 

 Zabíjí až 99,99% baktérií, virů, při použití 2-3 krát za den. 

 Eliminuje škodlivé chloraminy. 

 Redukuje použití chlóru a brómu on 60-90%. 

 Nedráždí oči, nezpůsobuje vysychání kůže a blednutí plavek. 

 Odstraňuje oleje, pleťové vody a mléka a jiné nečistoty. 

 Lepší pro Vaše tělo, šetrnější k životnímu prostředí. 

 

 

Upozornění: 

 Před použitím zkontrolujte všechno příslušenství, jestli je správně nainstalováno a připojeno. 

 Přístroj je pod napětím, při neoprávněné manipulaci hrozí nebezpečí úrazu. 

 Při použití přístroje v malé místnosti se nevyskytujte v bezprostřední blízkosti. Po 15 

minutách od vypnutí se již lze pohybovat bezpečně v bezprostřední blízkosti.  Nikdy přímo 

nevdechujte tvořící se ozón. 

 Při použití generátoru ve vodě se ujistěte, že je přístroj umístěn nad úrovní hladiny vody.  

 Děti mohou obsluhovat přístroj pouze za dozoru dospělé osoby. 

 Chraňte přístroj před přímým kontaktem s vodou. 

 Připojte generátor pevně na místo, tak aby bylo zabráněno nechtěnému přemísťování 

 NIKDY NEPOUŽÍVEJTE lázeň, je-li generátor v provozu. 

 Vlhkost vzduchu by neměla být nižší než 40-60% 

 Nepoužíváte-li generátor, odpojte jej ze sítě. 
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Použití s MSpa: 

a) Zavěste za vzduchové potrubí Mspa ovládacího panelu. 

 

 
b) Vložte přívodní hadici do vody. 

Přívodní hadice musí být vložena přes okraj vany, aby se zabránilo zpětnému průtoku. 

c) Zapojte generátor do sítě. 

 

 

Doporučujeme používat MSpa generátor ozónu 1-2 krát denně. Životnost cely generátoru 

ozónu je 600h/2000cyklů, což je zhruba 1-2 roky v závislosti na frekvenci použití. Vyměňte 

generátor ozónu  pokud po 10-15 minutách chodu nevychází z hadice bublinky.  Záruka se 

nevztahuje na vady vzniklé běžným opotřebením, zanedbáním, nesprávným používáním, 

nesprávným sestavením nebo údržbou, či instalaci součástí nebo příslušenství, které 

neodpovídají původnímu zamyšlenému užití produktu při prodeji.  

 

Likvidace:  

 
 

Výrobek není určen k likvidaci v rámci komunálnío odpadu.  

Při likvidaci se prosím obraťte na příslušné sběrné místo, nebo na svého prodejce. 

Výrobek obsahuje recyklovatelné materiály, které při recyklaci přispívají k ochraně životního 

prostředí. 

Pro informace k recyklaci a demontáži produktu prosím navštivte www.the-mspa.com . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.the-mspa.com/

