
TERE TULEMAST PUHASTUSE TULEVIKUMAAILMA

Õnnitleme teid uue seadme ostmise puhul!

Olete valinud kõrgkvaliteetse toote. Kasutusjuhend on selle toote osa, mis sisaldab olulisi ohutuse, 
kasutamise ja utiliseerimise juhiseid. Lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi enne toote kasutusele võtmist. 
Kasutage toodet ainult vastavalt juhendile ja ainult ettenähtud otstarbel. Hoidke antud juhend käepärases 
kohas. Kui annate toote üle, palun andke kaasa kõik tootega seotud dokumendid.

ETTEVAATUST
Nende juhiste mittejärgimine võib põhjustada kehavigastusi, seadmete kahjustamist või toote mittetoimimist. 
Garantii muutub kehtetuks, kui seadet kasutatakse kasutusjuhendi vastaselt.

Antud seade on ette nähtud ainult kraanivee osoonimiseks. Ärge kasutage seadet koos teiste vedelike, toidu- 
ega lisaainetega. Ärge kasutage soolast vett.

Esimesed viis kasutustsüklit ei ole maksimaalselt efektiivsed, sest seadme elektrolüütilised plaadid on kaetud 
kaitsva õliga, mis eemaldub seadme esmakordsel kasutamisel. Esimesel korral valmistatud OGRE vett ärge 
kasutage. Vesi tuleb utiliseerida, kuna vesi sisaldab elektroodidelt eemaldatud kaitseõli.

Ärge pange seadet mikrolaineahju ega peske nõudepesumasinas.
Ärge kasutage seadmeosade puhastamiseks mingeid kemikaale.

HOIATUS! Ärge tehke EOD EORG spray-pudelis parandusi ega muudatusi. Viige seade alati remonti 
professionaalsesse remonditöökotta või tootja teeninduskeskusesse.
OHT! Lapsed! Pakkematerjal ei kuulu laste mängumaailma. Lastel ei tohi lubada mängida plastpakendiga, 
kuivõrd see võib põhjustada lämbumisohtu.
OHT! Koduloomad! Elektriseadmed võivad kujutada ohtu koduloomadele. Vastupidiselt, ka loomad võivad seadet 
kahjustada. Seetõttu on hea loomi hoida elektriseadmetest eemal.
HOIATUS! Loodusliku kautšuki komponendid võivad OGRE veega pikaajalise kokkupuute korral laguneda või 
kuivada.

Hädaabi ja esmaabi juhised
Kui lahustunud OGRE vesi sattub silma, võib see põhjustada silmade ärritust. Loputage silmi 5 minuti jooksul 
rohke puhta OGRE vaba veega. Eemaldage kontaktläätsed. Kui sümptomid püsivad, pöörduge arsti poole.

Veest aurustuva osooni pikaajaline sissehingamine võib põhjustada kerget  hingamisteede ärritust. Sümptomite 
ilmnemisel viige inimene värskesse õhku. Kui sümptomid püsivad, pöörduge arsti poole.

MIS ON KARBIS
- 50 ml (1,7oz) või 250ml (8.45oz) spray-pudel
- Mikro-USB laadimiskaabel
- Kasutusjuhend
MÄRKUS. USB seinalaadija ei kuulu komplekti

TOOTE SPETSIFIKATSIOON
ÜHIK 50ml
- Kaal: 93g
- Suurus: 40 x 139mm
- Mahuti maht: 50ml (1.7oz)
AKU
- laadimiseks vajalik elekter: DC 5V 1A
TÄHELEPANU! 
Ärge kunagi kasutage seadme aku laadimiseks kiirlaadijaid. 
Aku laadimine arvuti USB pesast on samuti sobilik.
- Aku eluiga: 400 täislaadimist
- Töötsüklid täislaadimisega: 20 tsüklit
- Aku laadimisaeg: 4 tundi



KUIDAS KASUTADA
Laadige aku.
Avage pudeli pealmine kate ja täitke anum tavalise kraaniveega.
Keerake pihustipea pudelile.
Vajutage lülitit ja vaadake, kuidas elektrolüüs hakkab vett piimjaks muutma.
Oodake, kuni valmistustsükkel on lõppenud (umbes 1 minut) ja keerake pudel enne kasutamist paar korda 
tagurpidi, et vesi seguneks. Mõnel juhul on OGRE vee kontsentratsiooni tugevamaks muutmiseks vaja 
valmistustsüklit korrata.

OSOONI PPM ja TÄHENDUS
Tavalise ja külma (10 ° C) kraaniveega (TDS 70) jõuab seade ühe lülitusega üle 1 ppm (± 10%).

1 ppm = 1 osa miljoni kohta võrdub 1 mg lahustatud osooniga liitri vee kohta.

OGRE vesi toimib suurepärase desinfitseerimisvahendina ja sobib hästi pindade puhastamiseks. Pinna 
puhastamiseks/desinfitseerimiseks OGRE vee spray-pudeliga, laske pinnal enne kuivaks pühkimist mõneks ajaks 
niiskeks jääda.
Parima tulemuse saamiseks pühkige eelnevalt alati puhastatavalt pinnalt nähtav mustus.
Joogivee saate puhastatud ühe lülituskorraga. Oodake, kuni valmistustsükkel lõpeb, segage OGRE vett ning 
oodake enne joomist 5 minutit.

Kommentaarid
 EOD EORG spray-pudel töötab kõige paremini külmas või jahedas vees (alla 20°C).
 Pihustuspudel EOD EORG ei tööta madala elektrijuhtivusega vees, mistõttu ei tohi seadet kasutada 

ioonvahetusega vees (nt akuvesi) või pöördosmoosiga puhastatud vees. 
 Ärge kasutage EOD EORG spray-pudelit rohkem kui 5 valmistustsüklit 30-minutilises ajavahemikus.

Seadme hoiustamine
Kui seadet ei kasutata, tuleb seda hoida puhtas, kuivas kohas või karbis. Seade ei tohi kokku puutuda 
temperatuuridega üle +60°C või alla -20°C.

Elektroodide hooldus
Kraanivesi sisaldab mitmesuguseid mineraale, näiteks kaltsiumkarbonaati, mis kogunevad elektroodidele, 
aeglustades sellega elektrolüüsi. Kui OGRE vee moodustumine on nõrk või elektrood muutub tuhmiks, puhastage 
elektroode järgmiselt:
1. Segage tavalist kraanivett ja 10% äädikat, suhtes 5 osa vett ja 1 osa äädikat. Või segage 10 osa vett ja 1 osa 
sidrunhapet.
2. Valage segu pudelisse, nii et põhjas olev elektrolüütiline osa oleks täielikult leotatud. Lasta seista üks tund. 
ÄRGE lülitage seadet sisse kui selles on puhastuslahus.
3. Loputage seadet korralikult kraaniveega. Pärast puhastamist elektroodid on puhtad ja normaalne 
tootmistõhusus jätkub.

Seadme eluiga
EOD EORG pihusti pudeli kasutusiga on umbes 8 000 osoonimistsüklit. Aku kestab üle 400 korra laadimist.

Osade utiliseerimine
Antud toote suhtes kehtib Euroopa direktiiv 2012/19/EU. Läbijoonitud prügikonteiner on 
kõikides EL-i riikides kasutatav sümbol, mis tähendab, et toode ei kuulu olmejäätmete 
kategooriasse ja see tuleb utiliseerida eraldi. Juhised kehtivad nii toote enda kui ka sama 
sümboliga tarvikute kohta. Niimoodi märgistatud tooteid ei tohi panna olmeprügi hulka ja 
need tuleb viia elektrooniliste jäätmete kogumispunkti.



GARANTIIANDMED
Teave garantii kohta

Hea klient

Antud seadme garantii on 12 kuud alates ostu kuupäevast. Kui seadmes on puudusi, kehtivad tarbijakaitse 
normatiivaktid. Järgmised garantiitingimused ei piira neid seaduslikke õigusi.

Garantii tingimused
Garantii algab ostu kuupäevast. Kui tootel ilmnevad 12 kuu jooksul alates ostu kuupäevast materjali- või 
tootmisdefektid, parandame või vahetame toote tasuta välja, valides parima variandi.

Garantiiaeg ja puuduste õiguslik teatamine
Garantiiaega ei saa pikendada. See kehtib ka remonditud ja vahetatud detailide kohta. Ostujärgselt avastatud 
puudustest tuleb teatada kohe pärast pakendi avamist. Pärast garantiiaega on remont tasuline.

Garantii ulatus
Seade on valmistatud vastavalt rangetele kvaliteedinõuetele ning seda on enne tarnimist kontrollitud. Garantii 
puudutab materjali- ja tootmisvigu. Garantii ei kehti toote detailidele, mis on seotud normaalse kulumisega ja 
mida seetõttu peetakse tarvikuteks. Garantii kaotab kehtivuse, kui toode on kahjustatud, seda kasutatakse või 
hooldatakse kasutusjuhendi vastaselt. Toote nõuetekohaseks kasutamiseks on vaja järgida kõiki juhiseid. 
Kasutamine on keelatud eesmärkidel, mis ei vasta juhistele ja hoiatustele. Vale või mittenõuetekohane 
kasutamine, jõu kasutamine ja volitamata hooldusteeninduses tehtud parandused muudavad garantii kehtetuks.
Toote parandamine või asendamine ei alusta uut garantiiaega.

Garantii ei kehti elektroodide tavapärase kulumise ja kasutamise käigus normaalselt kulunud detailide kohta.

SEADME PRAKTILINE KASUTAMINE

50 ml spray-pudel
1 lülitus visuaalselt puhaste pindade desinfitseerimine, käte desinfitseerimine
2 lülitust pindade desinfitseerimine ja käte desinfitseerimine liikvel olles
3 lülitust ebasanitaarsetes oludes pindade puhastamine

KASUTAMISMEETODID
Pihustage, laske mõnda aega mõjuda ja kuivatage lapiga.
Uputage, pühkige ja laske kuivada või kuivatage lapiga.
Pihustage lapile  ja pühkige desinfitseerimiseks (kasutage seda meetodit ainult elektriseadmete 
desinfitseerimiseks)

MÄRKUSED
Valmistage OGRE vesi kõigepealt ühe lülituskorraga.  Kui see ei tundu piisavalt tõhus, lülitage seade veelkord 
sisse.
Regulaarse kasutamise korral saavutate parima tulemuse ja puhastate oma kodu keemilistest jääkidest.



Kasutamise võimalused 

 Pindade puhastamine / desinfitseerimine (köögilaud, uksenupud, 
aknad, tualett, põrandad, kõik veekindlad pinnad)

 Värske puu-, aed- ja köögivili, nende pinnalt käte mustuse ja 
pestitsiidide puhastamine

 Toataimede kastmine või pritsimine, regulaarne kastmine/pritsimine 
võivad ravida nakatunud taimi

 Telefonide, valgustuslülitite jms desinfitseerimine, pihustades 
osoonivett kõigepealt lapile ning seejärel pühkides ja kuivatades 
elektriseade

 Kraaniveest ohutu joogivee valmistamine (joogivee kohta lugege eraldi 
juhist)

 Ebameeldiva lõhna eemaldamine rõivastelt, kardinatelt, kingadest jms.
 Hambaharja, luti, näomaski jne. desinfitseerimine. Veekindlad esemed  

pihustades või uputades
 Kroomdetailide poleerimine
 Terraariumide, lindude / loomade puuride, näitusepuuride jms 

puhastamine / desinfitseerimine
 Pleki eemaldamine polsterduselt, vaibalt, riidelt, kingadelt, vajaduseta 

seda täielikult pesta 
 Mustuse, hallituse eemaldamine akna servadest, vannitoast jms (OGRE 

vesi võib hallituse eemaldada ainult pinnalt)
 Lemmikloomade väljaheidete koristamine

NB!
Pidage meeles, et OGRE vett ei ole vaja üheltki pinnalt loputada
Ärge kunagi pihustage OGRE vett otse elektriseadmetele!
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Kontakt:
Charlot OÜ
Helgi tee 1, Peetri küla, 75312 Harjumaa, Eesti
e-mail: eod@charlot.ee
https://eod.charlot.ee


