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Kılavuzun Amacı ve Yararları
Ürünlerimizi satın aldığınız için teşekkür ederiz!
Ürünü kullanmadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz.Aksi
takdirde,firmamız kişisel ihmal nedeniyle oluşacak herhangi bir
problemden sorumlu olmayacaktır.Bu kılavuzda en son ürünlerimiz olan
Vitaozon sterilizasyon cihazı(VOST-CH Model),(VOST-R Model) ve
Vitaozon sterilizasyon cihazı(VOST-H Model), cihazlarımızın bilgilerini
ve özelliklerini bulabilirsiniz.

BÖLÜM 1:TANIMLAMALAR
Marka ve Ürün Tipleri
Vitaozon sterilization VOST-CH model
Vitaozon sterilization VOST-R model
Vitaozon sterilization VOST-H model
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Cihazın Kullanım Ömrü
Vitaozon sterilizasyon cihazının kullanım ömrü 10 yıldır.
Üretici Firmanın ve Yetkili Servislerin bilgileri
Vitaozon Sistemleri Sağlık Makine İmalat Proje Taahhüt
İthalat İhracat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti
Adres: Yeşiloba Mah.46029.Sok.Yeni Sanayi Sitesi
No:28/A Seyhan-ADANA/TÜRKİYE
TEL:0536 399 3379
Cihazın Sertifikasyon Bilgileri
Ürünler CE, İSO 9001 ve İSO 13485 Belgelerine Sahiptir.

Cihaz Standartları ve Ürün Direktifleri
Alçak gerilim yönetmeliği 2014/35/AB
TS EN 60335-1:2012 Güvenlik Kuralları-Ev ve Benzeri
Yerlerde kullanılan Elektrikli cihazlar için-Bölüm 1:Genel
Kurallar –Tek fazda 250 V’diğerlerinde 480 V’u aşmayan
beyan geriliminde çalışan,Ev ve benzeri yerlerde ticari
amaçlar için kullanılan elektrikli cihazlar.
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OZON HAKKINDA
Ozon (O3) 3 oksijen atomundan meydana gelen bir gazdır.
Doğada soluduğumuz oksijen atmosferde yükseldiği zaman
güneşten gelen ultraviyole ışınlara maruz kaldığında ozon
gazına dönüşür. Havadan daha ağır bir gaz olmasından
dolayı yeryüzüne doğru alçalır. Gök gürültülü havalarda
etrafımızda hissettiğimiz temizlik ve ferahlık kokusu aslında
ozon gazıdır.
Ozon dünyadaki en güçlü dezenfektanlardan biridir.
Yaşadığımız ortamda bulunan hava veya su içerisindeki
bakteri, virüs ve mikropları çok kısa sürede yok eder.
Ozon yüksek oksidasyon gücüne sahip keskin kokulu bir
gazdır. Çok kuvvetli bir sterilizasyon gücüne sahip
olmasının yanında oldukça da kısa bir yaşam döngüsüne
sahiptir. Bu sebeple dezenfeksiyon amacıyla kullanıldığında
doğru miktarda ozon gazının sterilize edilecek ortamda
ideal zaman zarfında reaksiyona girmesi sağlanmalıdır.
Ozon kokusu insanlar tarafından kolaylıkla hissedilir ve
uzun süreli solunmamalıdır.
Ozon bilinen bütün virüs, bakteri, mantar, maya ve küf
çeşitleri için yok edici etkiye sahiptir. Bu nedenle marketler,
alışveriş merkezleri, plazalar, oteller, hastaneler, fabrikalar,
eğitim kuruluşları, üretim tesisleri gibi tüm kapalı alanların
havalandırma ünitelerine veya klima santrallerine aktif
ozon uygulayarak mekânlarınızı bakteri ve virüslerden
arındırabilirsiniz.
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BÖLÜM 2:CİHAZ SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ
Cihazın Kullanım Amacı
Kapalı ortamlarda soluduğunuz havanın kalitesini artıran,
ortamlardaki sigara, yemek, küf, rutubet gibi kötü kokuları
ozon teknolojisi ile gideren teknolojisi ve etkisi büyük bir
VİTAOZON ürünüdür.
Oksijen atomlarını Ozon molekülüne çevirerek ortamın
havasındaki mantar sporları, mikroorganizmaları ve koku
partiküllerini ortadan kaldırır.
Kalıntısız bir hava sterilizasyonu sağlar ve soluduğunuz
havanın kalitesini artırır.
Hava temizleme özelliğinin yanında özel bir aparat ile
kullandığınız suyu ozonlayarak, mutfakta besinlerin
temizliği için kullanabilirsiniz.
Mutfak dışında da evinizde, ofisinizde sterilize etmek
istediğiniz her noktada suyunuzu ozonlayarak hijyen
sağlayabilirsiniz.
Ozon teknolojisi ile hava temizleme yöntemi kalıntı
bırakmaz ve organik bir tepkime sonucu oluşan bir etkidir.
Fakat temizleme sürecinden üretilen ozon direk solunuma
uygun olmadığından mekânlarınız da hava temizliğini
gerçekleştirirken, cihaz çalışırken ortamda bulunmanız
önerilmez. Bunun sebebi ozonun direk solunuma uygun
olmamasıdır.
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Cihazın Özellikleri
Vitaozon sterilization VOST-CH model
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Ebatlar:55 cm L x 40 cm H x 30cm B
Ağırlık: 8 KG
Enerji: 220 VAC 50 / 60 Hz
Dijital zaman ayarı
Sarf malzeme yoktur
Tesisat gerektirmez

Vitaozon sterilization VOST-R model
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Ebatlar:55 cm L x 55 cm H x 50 cm B
Ağırlık: 10 KG
Enerji: 220 VAC 50 / 60 Hz
Dijital zaman ayarı
Sarf malzeme yoktur
Tesisat gerektirmez

Vitaozon sterilization VOST-H model
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Ebatlar:55 cm L x 100 cm H x 50 cm B
Ağırlık: 15 KG
Enerji: 220 VAC 50 / 60 Hz
Dijital zaman ayarı
Sarf malzeme yoktur
Tesisat gerektirmez
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Ozon Sterilizasyon Cihazı Kullanımında Tavsiye
Edilmeyen Durumlar.
Ozon Sterilizasyon cihazı kullanımında dikkat edilmesi
gereken bazı kısıtlamalar bulunmaktadır. Dünya Sağlık
Teşkilatı tarafından insan bulunan ortamlarda ozon
miktarınının 0,05 ppm’ i aşmaması tavsiye edilmektedir. Bu
miktarın üzerinde ozona maruz kalındığında üst solunum
yollarında tahrişe rastlanabilir. 0,05 ppm zaman süreli
verilirse zararlı etkisi yoktur.
Ozonun hava ve sudaki konsantrasyonu “ppm” parts per
million – milyonda parça olarak ifade edilir. Havada bulunan
1 ppm ozon, yaklaşık olarak 2,1 mgr/m3 ozona eşittir.
Sürekli soluma emniyet seviyesi 0,050 ppm’dir.
0,020 ppm ozon havadaki bakterilerin %90’nını yok eder.
Kesinlikle; ozon jeneratörünün çalıştığı ortamlarda uzun
süre durmayınız, Uyku esnasında ozon jeneratörünü çalışır
durumda bırakmayınız, Uzun süre çalışır durumda
bıraktığınız ozon jeneratörünün bulunduğu ortamı, en az 1
saat boş ve ozon jeneratörü çalışmazken dinlendirdikten
sonra kullanmaya başlayınız
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Bölüm 3:CİHAZIN KULLANIM İÇİN HAZIRLANMASI
Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar,
Taşıma:cihaz taşıma kulplarında tutularak taşınmalıdır.
kesinlikle cihaz zemine sürtündürerek taşınmamalıdır.
Nakliye:cihaz özel kutusunda muhafaza edilerek nakliye
firması ile müşteriye kapı teslimi yapılır.cihaz teslim
alındıktan sonra muhafazası ve korunması müşteriye aittir.
Kurma ve montaj Bilgileri
Montaj ve kurulum vitaozon teknik servis personeli
tarafından yapılacaktır.
Bölüm 4:KULLANMA BİLGİLERİ
Genel Elektrikli Aletler Kullanma Talimatları
Diğer elektrikli aletlerin kullanımında olduğu gibi, yangın,
elektrik şoku ve yaralanma risklerine karşı önlem almak için
öncelikli olarak lütfen aşağıdaki yazılı bilgileri uygulayınız.
1. Cihazı kullanmadan önce bu kullanma kılavuzunu dikkatlice
okuyunuz.
2. Cihazınızı mutlaka 220-240V (50-60 HZ)elektrik şebekesine
bağlı topraklı prize takınız.
3. Cihaz kablosu zedelenmemelidir. Bu nedenle ısıveren
cihazlara (Radyatör.vs) gibi cihazların yakınına koymayınız.
4. Elektriksel tehlikelere karşı cihazın içine su ya da başka sıvı
kaçırmayınız.
5. Elektrikli cihazlar engelli, yaşlı veya çocukların olduğu
ortamlarda çalıştırıldığında mutlaka ortamda nezaret edecek bir
ebeveyn olmalıdır. Çocukların kesinlikle cihazla oynamamasına
özen gösterilmelidir.
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6. Cihazınızı taşırken, temizlerken veya kullanmadığınız
zamanlarda mutlaka fişini prizden çekiniz. Direkt fişi çekip
(kabloyu değil) çıkardığınızdan emin olunuz.
8. Cihaz kablosu hasar görmüşse, hava fanı çalışmıyorsa, cihaz
fonksiyonlarını yerine getirmiyorsa veya herhangi bir nedenle
düşmüş ve hasar görmüşse cihazınızı kesinlikle çalıştırmayınız.
Tamir ve bakım için mutlaka üretici, satıcı firmayı ya da yetkili
servisini ayrınız.
9. Yangın, elektriksel şok ve yaralanmaya sebep olmamak için
cihazınızı üreticinin tavsiyeleri dışında kullanmayınız. Mutlaka bu
kullanma kılavuzunda belirtilen kurallara riayet ediniz.
10. Cihaz sürekli kullanım için tasarlanmadığından, zaman saati
ile kullanılması dışında verilen garanti şartları geçerli değildir.
11. Asla, cihaz hava giriş ve çıkış kanallarını kapatmayınız ve
tıkamayınız.Ya da buna neden olabilecek yerlerde çalıştırmayın.
Çalışırken üzerini örtmeyiniz.
12.Cihazınızı ısı yayan yüzeylerden ve açık alevlerden uzak
tutunuz.
13.Kesinlikle cihazınıza herhangi bir cisim sokmayınız ve tamir
etmeyi denemeyiniz ve mutlaka yetkili servisi arayınız
14.DİKKAT: Cihazınızda bulunan komponentlere, çalışma hızı ve
süresine müdahale edecek herhangi bir başka cihazı kesinlikle
kullanmayın ve adapte etmeyin.
15.Kesinlikle, cihazınızın üzerine herhangi bir şey koymayın.
16. Cihazınızın emniyet bandını çıkartmayınız, cihazınızı
açmayınız.
17. Cihazınız aşırı tozlu, kimyasal buharı veya yağ buharı içeren
ortamlarda çalıştırmayınız.
LÜTFEN BU KULLANIM BİLGİLERİNİDİKKATLİCE OKUYUNUZ
VE MUHAFAZA EDİNİZ
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Vitaozon sterilization VOST-CH model
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Vitaozon sterilization VOST-R model
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Vitaozon sterilization VOST-H model
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Bölüm 5:CİHAZIN ÇALIŞTIRILMASI
1.Ozon sterilizasyon cihazının fişini prize takınız.
2.Cihazı açma/kapama düğmesini açınız.
3.Cihazın kontrol paneli ekranından ayarları yapınız
(bakınız kontrol paneli açılış ekranı)
4.Cihaz ön panelinde bulunan start butonuna basınız.
Cihazın Kontrol Paneli
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Kontrol Paneli Uygulama Ekranı
1.Çalışma Zamanı:Cihaz ayarladığınız süre kadar çalışır.
2.Bekleme Süresi:Cihaz ayarladığınız süre kadar bekler
3.Ayar İçin:SET tuşuna kısaca basıp bırakın.Üst tarafta
kırmızı çalışma zamanı ekranı yanıp sönecektir bu
durumda iken yukarı(Arttırma) ve aşağı(Azaltma) tuşları ile
istediğiniz zamanı belirleyin,ardından SET tuşuna bir kere
basıp işlem bittikten sonra girdiğiniz değerler hafızaya
alınmış olacaktır.
4.Cihazın Çalıştırılması:Ayarları yapılan cihaz üzerinde
bulunan start butonu ile çalıştırılır.start butonu cihaz
üzerinde gösterilmiştir.(Bakınız bölüm 4:kullanma bilgileri.)
ÖNERİLEN UYGULAMA SÜRELERİ
ALAN(M²)

SÜRE(DK)

1m²-50m²

15 dakika

51m²-100m²

30 dakika

101m²-200m²

60 dakika

201m²-400m²

120 dakika
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Bölüm 6:BAKIM VE TEMİZLİK BİLGİLERİ
Bakım,Onarım ve Kullanım Kuralları
Cihazın bakım ve onarımı sadece firma yetkili servis
personellerince yapılmalıdır.firma yetkili servis personeli
harici kişilerce cihaza onarım ve bakımı için kesinlikle
müdahale edilmemelidir.
Tüketicinin kendi yapabileceği bakım, onarım veya
ürünün temizliğine ilişkin bilgiler,
Ayda bir kez fanları temizleyin,Makineyi temiz tutun ve
çevresi kuru olsun.
Kullanım hatalarına ilişkin bilgiler,
Kullanmadığınız zaman cihazın elektrik devresini kapalı
tutunuz,Cihazın havalandırma fanı önünü açık tutunuz,
Sistemlerde herhangi bir hasar veya arızanın alarmı olursa
derhal cihazı kapalı konuma getirip yetkili servise başvurun.
Temizlikten önce mutlaka cihazın fişini çekiniz. Sadece
kuru temiz bir bez ile temizlik yapınız. Islak veya temizleyici
madde sürülmüş bez kullanmayınız.
Eğer makine statik elektrik oluşturursa makineyi durdurup
kablo fişini çekin.
Cihaz üzerinde yazan voltaj ve gerilim değerleri hiçbir
suretle aşılmamalıdır.Cihazın kapağı kesinlikle açılmamalı.
Sağlam olmayan kablolar mutlaka değiştirilmelidir.
Kullanma kılavuzunu mutlaka okuyunuz.
Sıcak nemli yerlerde ve direk güneş ışığı altında
çalıştırmayınız.
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Servis istasyonları ile yedek parça malzemelerinin
temin edilebileceği yerlerin isim, adres ve telefon
numaraları veya çağrı merkezleri gibi diğer erişim
bilgileri,
VİTAOZON SİSTEMLERİ SAĞLIK MAKİNA İMALAT PROJE
TAAHHÜT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
Adres:Yeşiloba Mah.46029.Sok. Yeni Sanayi Sitesi No:28/A
Seyhan-ADANA/TÜRKİYE
TEL:0536 399 3379

“CE” işareti ve uygunluk değerlendirme kuruluşunun
unvanı ve açık adresi (telefon faks ve e-mail vb),
BENART ULUSLAR ARASI TEKNİK KONTROL VE
BELGELENDİRME LTD.ŞTİ.
Adress: Alınteri Bulvarı Gül 86 Koop.1151.Sok.No:1/66 Ostim
Yenimahalle/ANKARA/TÜRKİYE
Phone: +90 312 442 40 35
Fax : +90 312 442 40 32
E-mail: info@benart.com.tr
Web:benart.com.tr

Kullanım sırasında insan veya çevre sağlığına tehlikeli
veya zararlı olabilecek durumlara ilişkin uyarılar!
Kullanım sırasında cihazın bulunduğu ortamın
havalandırması olmalıdır
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GARANTİ ŞARTLARI
1.Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2.Garanti süresi içerisinde kullanım hatalarından kaynaklı hasar ve
arızalar,voltaj düşüklüğü veya fazlalılığı,hatalı elektrik tesisatsı,ürünün
müşteriye tesliminden sonraki nakliye,taşıma sırasında oluşan
hasar,arızalar,ürünün kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı
kullanılmasından kaynaklı arızalar garanti kapsamına dahil değildir.
İmalatçı Firma:Vitaozon Sistemleri Sağlık Makine İmalat Proje
Taahhüt İthalat İhracat San. Tic.Ltd.Şti.
Adres:Yeşiloba Mah.46029.Sok.Yeni Sanayi sitesi No:28/A
Telefon:0536 399 3379
Email:vitaozonsauna@gmail.com
Malın Cinsi:Ozon Sterilizasyon cihazı
Modeli:
Seri No:
Teslim Tarihi:
Garanti Süresi:2 yıl
Müşteri İsim/Unvan: Satıcı Firma-Kaşe İmza
Adres:
İmza:
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• Web sitemizi ziyaret edin
• Bizi telefonla arayın
• Satın aldığınız için teşekkür ederiz

VİTAOZON
Yeşiloba Mah.46029.Sok.
Yeni Sanayi Sitesi No:28/A
Seyhan/ADANA
Telefon: (536) 399 3370
TÜRKİYE

