kompaktrenare
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100% miljövänlig lösning

DÅLIG LUKT I bussen?
GOD OCH REN LUKT MED oz 1000 UTAN KEMIKALIER

Motverkar dålig lukt i buss
Glöms bussen interiör bort när den tvättas och rengörs
utvändigt? I en buss där många människor färdas är det
viktigt med god hygien. Även om ytor torkas av invändigt
sätter sej med tiden lukter i säten och övrig inredning.
Doftspray odyl är inte ett bra alternativ för en kvalitativ
upplevelse med varaktig. Detta kan även skapa problem
för passagerare med asta och allergiproblem. Bussar
nyttjas av många människor så att få sätta sej i ett rent
säte med fräsch interiör och doft uppskattas av alla.

Eliminerar störande lukt
OZ 1000 löser permanenta luktproblem av alla slag utan
att använda kemikalier. Den dåliga lukten försvinner
fullständigt och kommer inte tillbaks om det inte är
en konkret källa som måste tas bort. Använd därför OZ
1000 och dina passagerare behåller känslan av välbefinnande.

kräver ingen speciell installation
Enheten är enkel att installera och att använda. OZ 1000
placeras lämpligen högt i utrymmet för att uppnå bästa
effekt. Ett utlopp och en avsats eller hylla högt i kabinen
är allt. Med en timer styrs behandlingen automatisk
efter exempelvis 20-40 min. Dålig lukt ska inte förstöra
färden för bussens passagerare!

Tekniska data oz 1000
UV-lampa

1x16W

Spänning

230V

Förbrukning

30W

Rumsvolym

125m3

Lampa tid

8000 timmar

LxBxH

430x130x130mm

JIMCO AS mottog år 2000 EU:s Miljöpris i kategorin
”Renare Teknologi“ tack vare sina luftreningssystem.

För info & beställningar kontakta:
Svensk Storköksservice
tel: 020-51 52 00
uvljus@3s.nu

Tillverkare: Jimco Nor AS +47 22 76 34 65 www.jimco.no
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hur du använder oz 1000
Plats

Behandlingstid

Placera OZ 1000 på en stabil yta, på vägg eller tak,
genom att använda placeringshål på enhetens bas.
Placera den om möjligt på en hög plats.

Behandlingstiden varierar beroende på rummets storlek och föroreningsgrad. För vidare hjälp rådgör med
din leverantör.

Strömanslutning
Anslut till en lämplig 230V-försörjning.

Drift
Sätt på enheten genom att använda brytaren (C).
Både brytare (C) och indikatorer (B) kommer att lysa
grönt.

Funktion
OZ 1000 använder UV-C och ozon-teknologi för att
sterilisera luften och göra den luktfri inom området där
den används. Den speciella Jimco-lampan genererar
UV-ljus vid en viss våglängd som har en steriliserande effekt medan den också skapar lite av ozon som
kommer att eliminera lukten från luften och på ytorna
inom området. Bakterier och virus kommer att minskas betydligt. OZ 1000 behandlar textiler och luften.
Varning! OZ 1000 producerar för hög halt av ozon för
att personer ska kunna närvaro i rummet under behandlingen. Enheten slås på och rummet lämnas obemannat under den rekomenderade behandlingstiden.
Efter genomförd behandling slås enheten av och lämnas under ytterligare 30 minuter innan rummet kan
börja användas igen. Ozonet kommer att naturligt
omvandlas till syre efter en kort tid och den enda biprodukten är koldioxid (CO2) och vatten i en så liten
omfattning att det nästan inte går att mäta.

Lampornas livstid
Den normala livstiden för lamporna är 8000 driftstimmar, vilket motsvarar ca 24 timmar per dag under ett
år. Efter 8000 driftstimmar skall lampan bytas ut (kontakta din återförsäljare för reservdelar). Om effekten
verkar att minska före dessa 8000 timmar, behöver du
kanske rengöra lampan (se anvisningar nedan).

Hur du byter ut lampan
· Stäng av enheten och koppla bort den från uttaget.
· Ta bort ovandelen på enheten via 4 st skruvar (D)
· Koppla bort lampan från lampans uttag.
· Ta bort den gamla lampan från klämmorna (H) och
byt ut den mot en ny lampa.
· Sätt tillbaks lampfästen och återplacera ovandelen
på enheten.
· OZ 1000 är nu redo att användas.

Rengöring
· Rekommenderas var tredje månad vid regelbunden
användning.
· Stäng av enheten och koppla bort den från uttaget.
· Ta bort ovandelen av enheten via 4 st skruvar (D).
· Torka av utsidan av lampan och fläkten med en ren
våt trasa med lite rengöringsmedel.
· Eftertorka noggrant med en mjuk torr trasa.
· Återplacera ovandelen på enheten.

GARANTIVILLKOR

Jimco KPC A/S ger 24 månaders reklamationsrätt på OZ 1000 varav 12 månader är garanti. Garantin räknas från inköpsdatum från din Jimco
återförsäljare. För att garantin ska gälla måste faktura uppvisas.Inom den angivna garanti tiden täcker Jimco KPC A/S utan kostnad alla defekter
som täcks av material- eller tillverkningsfel och leverantör av deras garanti vid reparation eller utbyte av OZ 1000.
- Förutsättning för att garantin ska gälla är att enheten används i enlighet med sitt syfte och enligt bruksanvisningen. Krav på garantiservice utelämnas om felet har orsakats av olämplig behandling, normalt slitage eller om med en tredje part gör förändringar eller modifieringar på enheten.
Garantin täcker inte förbrukningsartiklar - tex. lampor eller förbrukningsmaterial såsom fläktar och om enheten har används på otillbörligt
sätt enligt anvisningar för OZ 1000.

Tillverkare: Jimco Nor AS +47 22 76 34 65 www.jimco.no

