
 

Funkcie a programovanie: 

1. Pri prvom použití vo Vašom akváriu odporúčame pomalé vzrastanie 

hladiny ozónu a jeho koncentrácie cca (2 týždne). Približné vzrastanie 

úrovne je zobrazené v tabuľke. 

Upozornenie: Optimálne nastavenie ozónu v akváriu alebo vodných 

zariadeniach je individuálne a riadi sa okrem iného počtom rýb a spôsobu 

ich kŕmenia. 

2. Prístroj sa uvedie do činnosti, vždy pri zapojení do zásuvky a začne 

produkovať ozón po 20 sekundách. Koncentrácia ozónu a čas posledného 

programovania prístroja sa uloží do pamäte a nie je nutné ho znovu 

nastavovať pri každom zapnutí.  

Pokiaľ je prístroj v činnosti, podlhovastý displej zobrazuje striedavo 10 

staticky svietiacich LED svetiel. 

Zobrazuje čas: led kontrolky na podlhovastom displeji sa trvale staticky 

zobrazia po dobu cca 5 sekúnd 

Zobrazuje Ozón: led kontrolky na podlhovastom displeji preblikujú po 

dobu cca 5 sekúnd ukazuje sa stav nastavenia ozónu 

Toto zobrazuje prístroj nepretržite. Vstavaný chladiaci ventilátor je v 

činnosti len vtedy, keď je úroveň ozónu naprogramovaná na 4 alebo viac 

LED svetiel a keď je vyvíjanie ozónu aktívne. 

Každé novo nastavené blikajúce LED svetlo ukazuje pridanie 25 mg ozónu 

za 1 hodinu. 

Každé novo nastavené blikajúce LED svetlo ukazuje pridanie 1 hodiny 

činnosti Ozonizéra v 12-hodinovej časovej perióde. 



3. Ak je prístroj v činnosti samostatné oddelené červené LED svetlo bliká a 

tým znázorňuje, že ozónový generátor je v činnosti. Napr .: ak generátor 

naprogramovaný na 5 hodín činnosti v 12-hodinovej časovej perióde, toto 

LED svetlo bude blikať prvých 5 hodín a potom sa vypne. 

Čo značí prerušenie dodávky ozónu po zvyšných 7 hodín. Toto nastavenie 

sa bude automaticky opakovať v každej nasledujúcej časovej perióde. 

Upozornenie: Vstavaný časovač začne počítať vždy hodiny od nuly, ktorá 

značí čas zapnutia. 

4. K programovaniu úrovne ozónu stlačte súčasne obe tlačidlá s šípkami.  

Tým vstúpite do programovania, čo bude signalizované nepretržitým 

svietením jednotlivého červeného LED svetla. 

5. Teraz stlačte iba tlačidlo s šípkou nahor, kým nedosiahnete požadovaný 

počet rozsvietených LED svetiel v podlhovastom displeji, čo značí zároveň 

požadovanú úroveň ozónu. Kým držíte tlačidlo s šípkou smerujúcu nahor, 

stlačte tlačidlo so šípkou smerujúcou nadol. Týmto uložíte nastavenú 

úroveň ozónu a zároveň sa dostanete do režimu nastavovania času, tento 

režim je znázornený nepretržitým svietením samostatného červeného LED 

svetla. 

6. Teraz stláčajte len tlačidlo so šípkou smerujúcou nahor, kým 

nedosiahnete počtu svietiacich LED svetiel na podlhovastom displeji, čo 

zároveň značí požadované hodiny zapnutia ozónu. 

Držte stlačené tlačidlo s šípkou hore a potom stlačte tlačidlo so šípkou 

dole, čím nastavenie uložíte a zároveň sa dostanete späť do bežnej 

prevádzky prístroja. 

7. Teraz môžete nepretržite kontrolovať koncentráciu ozónu a čas, kedy je 

vyvíjaný. 

 

 

 

 

 

 



 

Tabuľka pre nastavenie TMC Ozonizéra V2 O3. 

 

Objem      Počiatočné nastavenie  Nastavenie po dvoch týždňoch 

vody O3 čas mg l/h O3 čas mg l/h 

50l 1 Led 1 Led 0,04 1 Led 2 Led 0,083 

100l 1 Led 2 Led 0,04 1 Led 4 Led 0,083 

250l 1 Led 5 Led 0,04 1 Led 10 Led 0,083 

500l 1 Led 10 Led 0,04 2 Led 10 Led 0,083 

750l 2 Led 8 Led 0,04 3 Led 10 Led 0,083 

1000l 2 Led 10 Led 0,04 4 Led 10 Led 0,083 

1500l 3 Led 10 Led 0,04 6 Led 10 Led 0,083 

2000l 4 Led 10 Led 0,04 8 Led 10 Led 0,083 

2500l 5 Led 10 Led 0,04 10 Led 10 Led 0,083 

 

 


