
 

                                            
 

ScanRix CD 805 OZON generator 

 

Inden du tager din OZON generator i brug: 

Læs denne vejledning grundigt. Har du spørgsmål, så ring til din leverandør, så du kan 

få uddybet brugen af produktet inden du igangsætter luftbehandlingen. 

…. 

Placér OZON generatoren et sted i lokalet, hvor den står frit, så luften let kan passere 

igennem den. Midt i lokalet er at foretrække, men ikke et krav, da OZON via luften 

hurtigt spreder sig og trænger ind i selv de fjerneste afkroge i lokalet. 

Sørg for at døre og vinduer er lukkede. Er der store åbninger under døren, så læg et 

håndklæde til at tætne det. Derved er behandlingen mest effektiv og du får ikke OZON 

spredt til tilstødende lokaler, der ikke er under behandling. 

 

Sæt stikket ind bag i maskinen, og tænd for den på kontakten lige ved siden af. 

Tryk på (4) Power ON/OFF, du hører et enkelt ”bib”. 

Tryk på (5) +/- for at sætte tiden – brug nedenstående tabel til anbefalet 

behandlingstid ud fra lokalets størrelse. Vi anbefaler at behandlingen gentages 2-3 

gange, hvilket indstilles ved at benytte (6) og trykke 2-3 gange. 

Tid Lokalestørrelse 

10 min. 10-15 m² 

20 min. 15-25 m² 

30 min.  25-35 m² 

40 min.  35-45 m² 

50 min. 45-55 m² 

60 min.  55-65 m² 

70 min.  65-75 m² 

70-99 min 75-200 m² 

 



 

 

 

 

Tryk på (3) START/PAUSE for at igangsætte behandlingen. 

Du kan også trykke på (2) Shortcut og behandlingstiden sættes automatisk til 30 

minutter, hvilket svarer til den typiske lokalestørrelse for et kliniklokale (efter vores 

erfaring). 

Sørg for at forlade lokalet mens behandlingen står på. Der må heller ikke være dyr i 

rummet, der behandles! 

Når behandlingen er færdig, så lad rummet være aflukket i 2-3 timer, så OZON 

molekylerne får lov at sprede sig og arbejde effektivt. 

Luft herefter grundigt ud og dit lokale er nu klar til brug igen. 

Du kan forvente, at der lugter svagt af OZON i op til 1 dag efter behandlingen. Det 

minder lidt om frisk frostvejrsluft og det vil du også kunne lugte i tæpper, puder, dyner 

osv. Det er på ingen måde generende eller farligt. Faktisk er det en ganske rar og ren 

lugt. 

De indbyggede OZON plader holder til cirka 5.000 driftstimer.  

Nye OZON plader kan købes via din leverandør 

Du kan også indsende din maskine direkte til ScanRix og vi sørger for at servicere den. 

Skriv en mail på info@scanrix.dk med dine oplysninger og vi sender en faktura til 

forudbetaling og en fragtlabel. Gem derfor altid den originale kasse som maskinen blev 

fremsendt i – så er du sikker på, at den er optimalt beskyttet under fragten. 

I kassen findes også en brugermanual på engelsk. 

 


