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   Allmänt 
   Kompressorns lufttryck och flöde är föreinställt. 

Det går att ändra flödet efter önskemål genom att 
lossa spärrmuttern och försiktigt ändra det önskade 
flödet.  
OBS! glöm ej dra åt spärrmuttern ordentligt efteråt. 
Luften i tanken skall räcka som löpflöde i minst 30 sek 
innan kompressorn måste starta upp, annars är flödet 
för högt inställd. Om man drar på för mycket kan 
packningen till generatorpaketet ta skada. 
 
På sidan av maskinen finns en switch där man 
manuellt kan stänga av och sätta på enbart 
kompressorn. Denna skall alltid stå på (1) när 
sanering pågår. 
 
Vattenavskiljaren och tanken måste manuellt dräneras 
med jämna mellanrum. 
Motsvarande max en veckas körning! 
 
Använd gärna olika varianter av slangförgreningar, 
Men ha dock ej onödigt med slang, eftersom 
ozonkoncentrationen kommer att minska en aning 
beroende på slangens längd. 

  1. Starta maskinen 
     genom att trycka 
     på strömbrytaren.  
 
 
 
 
    4. Vill man att saneringstiden skall ökas 
    dygnvis, skall man först hålla nere MODE 

knappen i ca: 8 sek, till dess att mode lampan blir 
röd. Sedan kan man med pilarna välja antal dygn, 
upp till max tre dygn. 

 
2. Nu skall lampor tändas i dispalyen. 
En röd som indikerar saneringstid. Den 
Gula lampan indikerar att lamporna till 
Höger motsvarar två timmar per lampa. 

 
3. Med hjälp 
av pilarna ökar 
och sänker man    5. När du tryckt OK kommer alla lamporna att  
saneringstiden    tändas och MODE lampan går över till grönt sken. 
     Raden med lampor indikerar hur lång tid det är 
För att starta     kvar av saneringen, procentuellt. 
Saneringen är 
Det bara att    OBS! Det tar ca: 20 sekunder innan saneringen 
Trycka på OK    kommer att påbörjas 

 
6. Generatorn kommer att gå med intervaller om 
ca: åtta minuter på och fyra minuter av. Detta för 
att luften skall ha tid att kylas i tanken. 


