
OZONLU DEZENFEKSİYON KÜVETİ - 200 LİTRE - DİJİTAL KONTROLLÜ
- TABAN RAFLI

BR-T140+DKP+OZM

TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU



1.TANIM

Dah�l� pompasıyla suya gerekl� ozon transfer�n� sağlarken aynı zamanda gıdaları hareket ett�rerek ozonlu
suyun her yere temas etmes� sağlar.

2.SORUMLULUKLAR
 
Ürün Sah�b�n�n Sorumlulukları: Ürün sah�b� bu kullanma kılavuzunda bel�rt�len güvenl�k kurallarının
uygulanmasından veya yetk�ler�n� devrederek uygulatılmasından ve uygulanmama sonucunda oluşacak
r�sklerden sorumludur. Ayrıca ürünün per�yod�k bakımlarından sorumludur. 
 
Üret�c�n�n Sorumlulukları: Bu kullanma kılavuzunda bel�rt�len tüm unsurların yer�ne get�r�lmes� sonucunda
�malat ve montaj hatalarından kaynaklanan r�sklerden sorumludur.
 

3. EMNİYET VE KULLANIM TALİMATLARI  
D�ğer elektr�kl� aletler�n kullanımında olduğu g�b�, yangın, elektr�k şoku ve yaralanma r�skler�ne karşı önlem
almak �ç�n öncel�kl� olarak lütfen aşağıdak� yazılı b�lg�ler� uygulayınız. 

1. C�hazı kullanmadan önce bu kullanma kılavuzunu d�kkatl�ce okuyunuz.
2. C�hazınızı mutlaka 220-240V (50-60 HZ)elektr�k şebekes�ne bağlı topraklı pr�ze takınız.
3. C�haz kablosu zedelenmemel�d�r. Bu nedenle ısı veren c�hazlara (Radyatör... vs) g�b� c�hazların yakınına
koymayınız.
4. Elektr�ksel tehl�kelere karşı c�hazın �ç�ne su ya da başka sıvı kaçırmayınız.
5. Elektr�kl� c�hazlar engell�, yaşlı veya çocukların bulunduğu ortamlarda çalıştırıldığında mutlaka ortamda
nezaret edecek b�r ebeveyn olmalıdır. Çocukların kes�nl�kle c�hazla oynamamasına özen göster�lmel�d�r.
6. C�hazınızı taşırken, tem�zlerken veya kullanmadığınız zamanlarda mutlaka f�ş�n� pr�zden çek�n�z. D�rekt
f�ş� çek�p (kabloyu değ�l) çıkardığınızdan em�n olunuz.
7. C�hazınızın �çer�s�nde yüksek ger�l�m olduğundan herhang� b�r aletle kurcalamayınız.
8. C�haz kablosu hasar görmüşse, fonks�yonlarını yer�ne get�rm�yorsa veya herhang� b�r nedenle düşmüş
ve hasar görmüşse c�hazınızı kes�nl�kle çalıştırmayınız. Tam�r ve bakım �ç�n mutlaka üret�c�, satıcı f�rmayı
ya da yetk�l� serv�s�n� ayrınız.
9. Yangın, elektr�ksel şok ve yaralanmaya sebep olmamak �ç�n c�hazınızı üret�c�n�n tavs�yeler� dışında
kullanmayınız. Mutlaka bu kullanma kılavuzunda bel�rt�len kurallara r�ayet ed�n�z.
10. C�hazınız sürekl� kullanım �ç�n tasarlanmadığından, zaman saat� �le kullanılması dışında ver�len garant�
şartları geçerl� değ�ld�r.
11. Çalışırken üzer�n� örtmey�n�z.
12. C�hazınızı ısı yayan yüzeylerden ve açık alevlerden uzak tutunuz.
13. Kes�nl�kle c�hazınıza herhang� b�r c�s�m sokmayınız ve tam�r etmey� denemey�n�z ve mutlaka yetk�l�
serv�s� arayınız
14. C�hazınızda bulunan komponentlere, çalışma hızı ve süres�ne müdahale edecek herhang� b�r başka
c�hazı kes�nl�kle kullanmayın ve adapte etmey�n.
15. Kes�nl�kle, c�hazınızın üzer�ne herhang� b�r şey koymayın.
16. C�hazınızın emn�yet bandını çıkartmayınız, c�hazınızı açmayınız.
17. C�hazınız aşırı tozlu, k�myasal buharı veya yağ buharı �çeren ortamlarda çalıştırmayınız.



5. ÇALIŞTIRMA

A tuşuna basıp c�hazı açın.
B tuşuna basıp su dolumunu başlatın. Sensör algıladığında doldurma otomat�k olarak duracaktır.
C tuşuna uzun basıp dezenfeks�yon s�stem�n� çalıştırın.
D-E tuşlarıyla kademey� ayarlayın.

1.
2.
3.
4.

Uyarı : Su haznes� �ç�n yeterl� ozon m�ktarına ulaşıldığında , ürün �çer�s�nde bulunan zaman saat� ozon
üret�m�n� durdurarak enerj� tasarrufu sağlayacaktır. Ozon m�ktarı azaldığında yen�den ozon üretmeye
devam edecekt�r.

A

C

B

D - E

Yetk�s�z müdahale ed�lmez. Yüksek ger�l�m �le çalışır.

4. CİHAZA YÖNELİK EMNİYET VE KULLANIM TALİMATLARI

1. Tam�r, bakım ya da tem�zl�k önces� mutlaka c�hazı f�şten çek�n�z.
2. LÜTFEN ÇOK SICAK (40 C’ n�n üstü) neml� veya yağlı ortamlarda kullanmayınız. Bu ortamlarda c�hazın
performansı düşer ve ömrü azalır. Ayrıca 4 C’n�n altındak� ortamlarda donma neden� �le c�hazınızda garant�
dışı hasarlar oluşab�l�r.
3. Ün�tey� asla düşürmey�n�z, dev�rmey�n�z ve çarpmayınız.
4. İstenmeyen rahatsızlıklar yaşamamanız �ç�n c�hazın ozonlu hava çıkışına gözünüzü yaklaştırmayın ya da
d�rekt ozonlu hava çıkışını solumayın. C�haz çıkış ağzı yakınında ozon konsantrasyonu yüksek olup hava �le
karışım sonucu bu oran hızla düşer. İstem dışı, b�lmeden d�rekt yüksek konsantrasyonlu ozonun göze
teması ya da solunması hal�nde ılık ve bol su �le göz ve yüzünüzü yıkayınız, boğaz �ç� etk�s�n� önlemek �ç�n
ılık su �ç�n�z ve havalandırması yüksek b�r alana ya da açık hava ortamına çıkınız. Böylece göz temasında
bulunduğunuz ya da soluduğunuz ozonun oks�jene dönüşme sürec�n� hızlandırarak etk�s�n� ortadan
kaldırırsınız.
5. C�haz �çer�s�nde yüksek voltaj ek�pmanları vardır. Asla yetk�l� serv�s dışında açılmamalıdır.



6.1 Çalışma Prens�pler�

Sebze ve Meyve Ozonlu Ster�l�zasyon Küvet�nde ozon jeneratörü �le ozon gazı üret�lerek suya ver�l�r.
Hareketl� ve ozonlu su y�yecekler �le b�rleşerek tüm bakter� v�rüs mantar ve küfler� öldürür. Sebze ve
meyveler�n tem�zlenmes�n� sağlar.  Ozon jeneratörü, oks�jen moleküller�n� parçalayarak ozon gazı
üretmeye yarayan c�hazlardır. Doğada gerçekleşen yıldırımlar g�b� tüm elektr�k deşarjları, �k� atomdan
oluşan oks�jen moleküller�n� bölerek ve bu atomları b�r araya get�rerek ozon moleküller� meydana
get�rmekted�r. Bu tekn�k günümüzde kullanılan ozon jeneratörler�n�n genel çalışma prens�b�n�
oluşturmaktadır.

6. CİHAZ HAKKINDA

6. TEKNİK ÖZELLİKLER

ÖZELLİKLER
T�p

Ekran
Sev�ye Sayısı

Dış Kasa
Ger�l�m

Güç
Boyutlar
Kapas�te

BR-T140+DKP+OZM
Taban Raflı

Dokunmat�k Kontrol
5

Paslanmaz
220V 50 Hz

100 Watt
1400x700x850 mm

200 L�tre

7. UYGULAMA SÜRESİ

KADEME
1
2
3
4
5

ÜRÜNLER
Yumuşak Kabuklular

Yeş�l Yapraklılar
Sert Meyveler

Sert Kabuklular
Büyük Sebzeler

SÜRE
4 Dak�ka
4 Dak�ka
5 Dak�ka
5 Dak�ka
6 Dak�ka

8. OZON ÇALIŞTIRMA SÜRESİ

KAPASİTE
200 L�tre

OZON KONSANTRASYONU
500 mg.

SÜRE
12 Dak�ka



9. KULLANIM ALANLARI

T�car� mutfaklarda 
Restoranlarda 
Kafelerde 
Yemek h�zmet� veren f�rmalarda
Otel mutfaklarında 
Hastane mutfaklarında 
Fabr�ka mutfaklarında

10. CİHAZ BAKIMI

1.C�haz kullanım sonrası tem�zlenmel�d�r.
2.Tem�zl�k neml� b�r bez �le s�lerek yapılmalıdır. Paslanmaz yüzeyler �ç�n paslanmaz tem�zley�c�ler
kullanılab�l�r.
3. Tem�zl�k esnasında kes�nl�kle zımpara g�b� s�vr�, kes�c�, del�c� aletler kullanılmamalıdır.
4. Kes�nl�kle c�haz üzer�ne su tutularak tem�zl�k yapılmamalıdır.

11. ARIZA SONUCU MÜDAHALE

DURUM MUAYENEANALİZ

Su g�r�ş� olmuyor.

Dokunmat�k ekran
çalışmıyor

Su vanası açık mı?

Kontrol kartı çalışıyor mu?

Su bağlantısını kontrol ed�n�z

Elektr�k bağlantısını kontrol
ed�n�z

Elektr�k bağlantısını kontrol
ed�n�z

C�hazın elektr�k bağlantısı
yapıldı mı?

Kuru b�r bez �le kontrol
kartının yüzey�n� s�l�n�z.

Kontrol kartı ıslak mı?







 
 
 
 
 
 
 

BODRUM
ENDÜSTRİYEL MUTFAK EKİPMANLARI

TURİZM SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

 
 

Satış: +90 252 319 07 13-14
                                                                       

Greece: +30 22420-30060
                                                                       

Serv�s: +90 542 740 66 33
 
 

MAĞAZA
Atatürk Bulvarı

Protek İş Merkez� No 171-1
Konacık / Bodrum / Muğla

 
FABRİKA

Atatürk Bulvarı
Protek İş Merkez� No 173-2
Konacık / Bodrum / Muğla

 
YUNANİSTAN ŞUBE

Marmaroto / Kos / Dodecanese / Greece
 
 
 

�nfo@borasco.net
www.borasco.net




