MANUAL GERADOR DE OZÔNIO PARA ÁGUA E AR
400MG/H – MODELO GL-3210
EXPRESSAMENTE PROIBIDA A PRESENÇA HUMANO NO AMBIENTE DURANTE FUNCIONAMENTO
Ao mesmo tempo em que expressamos nossos agradecimentos, estamos honrados pela escolha do presente
aparelho e nos é grato dar-lhe as boas vindas à crescente linha dos produtos M&GT Produtos Eletrônicos Ltda.
Pedimos que leia atentamente todas as instruções contidas neste manual, especialmente preparado para que você
possa conhecer o seu equipamento.
Um novo conceito na purificação da água que coloca à sua disposição todos os benefícios do ozônio. Não é
apenas um filtro.
FUNCIONAMENTO
A descarga elétrica que acontece em tempestades pode gerar ozônio. O equipamento usa este princípio,
sobre o efeito de alta voltagem e alta frequência, usando o ar como principal material para geração de ozônio.
FUNÇÃO DO OZÔNIO
1. O ozônio pode melhorar a qualidade do ar, matar bactérias, remover cheiros peculiares, também pode ser
utilizado para desodorização de geladeiras, etc.
2. O ozônio dissolvido na água pode ser usado para lavar o rosto, banho, lavar louças, comidas e vegetais e
estender o tempo de limpeza.

ESPECIFICAÇÔES TÉCNICAS
Saída de ozônio 400 mg/h
Entrada de tensão 220 V 50Hz
Potência – 9W
Consumo – 0,009kW/h
Temporizador 5,10,15,20,25,30 minutos
Dimensões 268*188*69,5mm
Peso 0,93Kg
Volume para água até 5000L e para ar até 80m³
Acessórios – 2 tubos de silicone e 2 pedras de ar
Instalação do aparelho por conta do cliente

MODO DE OPERAR APARELHO
1. Conecte o produto na tomada, a campainha tocará a melodia “DÓ, RÉ, MI”. Enquanto isso o autoteste do
produto ocorrerá exibindo “DÓ” em seu display.
2. Após o passo 1, cada vez que o botão “+” for pressionado no equipamento, 5 minutos serão adicionados
ao tempo de funcionamento, sendo 30 minutos o tempo máximo de funcionamento. Cada vez que o botão
“-” for pressionado no equipamento 5 minutos serão reduzidos do tempo de funcionamento. O tempo
mínimo é “00”.
3.

5 segundos após o ajuste do tempo, o equipamento começa a funcionar e o timer começa a contagem
regressiva. Ao final da contagem regressiva o equipamento para de funcionar e o led exibe “00”. Neste
momento a campainha toca a melodia “DÓ, RÉ, MI”.Para proteger o equipamento, há um atraso de 5
segundos para parar.

4. Após os ajustes do timer ficarem prontos, pressione o botão “POWER” no equipamento, assim o produto
começa a funcionar.
5. Durante o funcionamento do equipamento, pressione o botão “POWER” para pausar o timer. Pressione o
mesmo botão novamente para retornar o funcionamento do gerador.
6. Após o equipamento realizar o autoteste de 3 segundos, pressione o botão “POWER”, o temporizador
padrão estará em 5 minutos.
7. Depois do fim do temporizador, o equipamento encerra seu funcionamento. Há um atraso de 5 segundos
para parar. Neste momento aperte o botão “POWER”, o temporizador padrão é definido de acordo com o
último timer.
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NOTAS DE SEGURANÇA
1. Desconecte a fonte enquanto equipamento estiver em manutenção ou reparo.
2. Quando utilizado para esterilizar a água, o equipamento deve ser posicionada mais alta do que o
volume de água para evitar o refluxo de água.
3. Por favor não utilize o equipamento em ambientes com altas temperaturas, umidade alta ou grandes
quantidades de óleo pois estes ambientes podem reduzir o efeito do aparelho ou a vida útil do
ozônio.
4. Não deixe a saída de ar próxima dos olhos, do nariz ou boca senão isso deixará desconfortável.
5. Quando o equipamento for utilizado para esterilizar ambientes, É PROIBIDO A PRESENÇA HUMANA
no local.

COMO PROCEDER CASO OCORRA PROBLEMAS COM EQUIPAMENTO
•

Nenhum ar saindo da saída – cheque o tubo de ar e confira se a pedra não está bloqueada. Solução: limpar
o tubo ou trocar ou a pedra deverá ser trocada.

•

Ar sai porém não há ozônio – gerador de ozônio parou de funcionar – contate com a empresa M&GT
Produtos Eletronicos Ltda

•

Indicador de energia desligado – conectado incorretamente – conecte novamente ou troque para uma nova
tomada (fonte).

•

Barulho estranho ao usar – pouca água – adicione água, ozônio pode facilmente ser dissolvido na água
quando a profundidade é entre 20cm – 40cm, pode ocorrer um melhor efeito de esterilização. Ou
ressonância com a mesa – troque para uma mesa estável, firme.

GARANTIA: Contra defeitos de fabricação de 6 meses a partir da data de compra. Não nos responsabilizamos por
defeitos oriundos de acidentes ou ligações em voltagens erradas, quedas e manuseio inadequado
MANUTENÇÃO E CONSERTOS:
Manutenção corretiva só pode ser feita pela M&GT. Isto não ocorrendo implica em PERDA DA GARANTIA.
A garantia acima é apenas para o cliente que adquiriu o gerador, acompanhada da nota fiscal correspondente, o
prazo é contado a partir da data de emissão dessa nota fiscal. Se necessitar de manutenção corretiva, proceda do
seguinte modo: Envie um e-mail para megtcx@gmail.com ou WathsApp para (54) 9-9170-9998, relatando o
ocorrido e se possível com fotos. De acordo como que a M&GT orientar, embale com segurança o gerador, emita a
Nota Fiscal de remessa para conserto ou cópia da nota de compra (caso de pessoa física),envie por CORREIOS
ou por transportadora de sua confiança, e a seguir informe por e-mail ou WathsApp (54) 9-9170-9998 o número de
rastreamento dos Correios ou o nome da transportadora e telefone da mesma.
HORÁRIO ATENDIMENTO – SEG. A SEXTA DAS 8:00HS AS 11:00HS – 13:00HS AS 17:00HS
PREVENTIVAMENTE: Mantenha sempre limpo o gabinete, usando um pano umedecido para manter a sua
aparência.- Sob condições normais de operação, ou seja, em ambiente não úmido.

