
Reningsprocessens doft 
Ditt aggregat producerar s.k. renande fotoplasma, vars doft kan jämföras 
med doften från lättmetall, elektricitet eller t o m rena lakan. Doften 
känns i början när enheten får mycket föroreningar att bekämpa. Doften 
kan också komma tillbaka vid senare tillfällen, när det börjar bli riktigt 
rent i rummet och då kan man minska på effekten eller använda 
apparaten bara tidvis. Du kan också minska på doften genom att flytta 
renaren till ett ställe med bättre ventilation eller cirkulation av luften.  
 
Placering 
Placera enheten så nära källan till problemet som möjligt. 
Placera enheten så högt och så centralt som möjligt.  
Ställ inte enheten på en metallyta ( t ex kyl, frys, stereo).  
Placera enheten vid en ventil med tilluft för maximal cirkulation av 
fotoplasman. 
Ställ inte enheten vid frånluftsventilen. 
Används endast i folktomma lokaler. 
 
Underhåll 
Biozone kräver inte mycket underhåll. Om enheten används i  mycket 
rökiga eller dammiga miljöer föreslår vi att ni öppnar enheten och gör ren 
UV-lampan med en tygtrasa med lite alkohol på (var 3:e månad). OBS! 
Lampan ska kallna först. Om man inte gör ren lampan minskas den 
renande effekten fortare än normalt. 
 
Driftskostnad 
Biozone´s enheter innehåller avancerad elektronik med en egen 
framtagen unik strömförsörjning som garanterar att UV-lampan kan hålla 
de våglängder som krävs för optimal luftrening. Biozone använder 12V 
vilket gör den säker att använda. 
Biozone kräver nästan inget underhåll och är lätt att hantera och billig att 
äga. 
 
 
 
 
 

Lampbyte PowerZone 
/MiniPowerZone 
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Lampbyte bör ske efter ca: 1 år av kontinuerlig drift (2 år om enheten används 
då och då) avtar effekten hos UV-lampan och den behöver bytas ut. 
 
 
Byte av lampa i äldre enheter (PowerZone) 
Dra ur kontakten. 
Skruva loss den blå kortsidan (tre skruvar). 
Dra ur kontaktplattan. 
Byt lampa eller säkring (använd endast BioZone originallampa, användandet 
av annan lampa upphäver garantin) 
Dra tillbaka kontaktplattan och skruva på kortsidan igen, sätt i kontakten och 
starta enheten. Kontrollera att UV-lampan lyser (blått sken) 
 
Byte av lampa i nyare enheter (MiniPowerZone) 
Vrid nyckeln motsols ¼ varv. 
Dra ur kontakten 
Ta bort nyckeln och bänd försiktigt med en skruvmejsel eller ena änden av 
nyckeln mellan bottenplattan och höljet.  
Ta bort höljet. All elektronik sitter på bottenplattan. 
Byt lampa (använd endast BioZone originallampa, användandet av annan 
lampa upphäver garantin) 
Sätt tillbaka höljet (viktigt att det blir åt rätt håll – läs på kåpan), sätt i kontakten 
och starta enheten. Kontrollera att UV-lampan lyser (blått sken) 
 
OBS! Miljöfarligt avfall! Lampan kastas i kärl avsedda för lampor innehållande 
kvicksilver. 

Underhåll 
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Specifikationer 
Storlek:   531 x 132 x 102 mm 
Vikt:   2,7 kg 
Sladd:   4 m 
Material   Aluminium, ASA 
Input:   90,240 VAC, ,50-60 Hz 
Energiåtgång:  69,3 Watt 
Temperatur:   Klarar från -5 upp till +70 grader 
Celsius. 
Fuktighet:   Klarar 0-90% RH non-Condensing. 
Luftgenomströmning:  20 LPM 
Typ av uv-lampa:  BioZone 10-11100 (2 st. per enhet) 
Livstid UV-lampa:  ca 9.000 timmar.   
Tillverkning   Made in China, EPA-godkänd fabrik 
Garanti   1 år 

Tekniska data 

Vid problem: 
Lampan lyser inte, men fläkten fungerar:  
öppna enheten genom och kontrollera att lampan är korrekt 
intryckt.Om den är det, byt lampan. 
Varken fläkt eller lampa fungerar: 
Kontrollera att enheten får ström , att sladden är hel och att 
enheten är igångsatt . 
Svag luftgenomströmning: 
Kontrollera att gavlarna är rena från damm och partiklar. 
 
Om enheten fortfarande inte fungerar kontakta  
BioZone Scandinavia, 08-540 640 45. 
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Garanti 

 

Biozone-apparaterna är tillverkade och testade enligt de senaste 
metoderna. De omsorgsfullt valda komponenterna och 
tillverkningsmaterialen garanterar dig en bekymmersfri 
användning i flera år.  
Vi beviljar ett (1) års produktgaranti på både apparat och lampa 
räknat från inköpsdagen. Inköpskvittens eller faktura duger som 
garantibevis. 
 
Garantin gäller inte om apparaten har blivit vanskött d v s slagits 
i golvet, blivit utsatt för vatten osv samt om man inte använt 
original-lampor eller original-strömkällor. Garantin gäller inte 
heller om inte apparaten använts i enlighet med instruktionerna. 
Garantin gäller inte vid skador orsakade av blixtnedslag. 
 
Vid problem kontakta oss på 08-540 640 45, eller via hemsidan, 
www.biozone.se. 
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