
اُُزن يكى از پر قدرت ترين اكسنده ها در مقايسه با ديگر اكسنده ها شناخته شده است و در زمينه هاى 
مختلف كارايى بسيار ى دارد.

ويژگى هاى دستگاه:
ازبين برنده سريع ميكروب هاى پاتوژنى، تركيبات شيميايى مضر نامحلول و مواد آلى

 زدودن جلبك و جلوگيرى از كاهش اكسيژن در آب 
 مؤثر در درمان آب

 حفظ و تعادل كيفيت آب
 بى ضرر براى انسان

 قابل استفاده در منازل، رستوران ها، هتل ها، بيمارستان ها و مراكز تفريحى

دستورالمعل و راه اندازى دستگاه:
به منظور عملكرد مؤثر دستگاه، استفاده از سنگ هوا به همراه يك پخش كننده اُُزن در آب ضرورى مى باشد 

همچنين مى توان از فيلتر يا پروتئين اسكيمر نيز استفاده كرد.

:RSO25/RSO35 دستگاه اُُزن
مدل RSO25 داراى پمپ هوا و مدل RSO35 فاقد پمپ هوا مى باشد بنابراين استفاده از يك پمپ هوا 

راهنماى استفاده از دستگاه اُُزنايزر
RSO25 / RSO35 / RSO280

RSO  25

مدل

50-60 Hz

50-60 Hz

50-60 Hz

0/25 گرم در ساعت

0/5 گرم در ساعت

2/8 گرم در ساعت

110-220 V 

110-220 V 

110-220 V 

مقدار خروجى اُُزنفركانسولتاژ

RSO  35

RSO  280



براى مدل RSO35 الزم و ضرورى مى باشد.

مدل RSO25: سنگ هوا را توسط يك شيلنگ به لوله خروجى دستگاه متصل نماييد. اطمينان يابيد كه سنگ 
هوا در كف آكواريوم به درستى قرار گرفته باشد سپس دستگاه را روشن نماييد.

:RSO35 مدل
1. با توجه به تصوير شماره 1 خروجى پمپ هوا را توسط يك شيلنگ به ورودى اُُزن متصل نماييد.

2. سپس با توجه به تصوير شماره 2 خروجى دستگاه را توسط يك شيلنگ به سنگ هوا متصل نماييد. سنگ 
هوا را در آب قرار دهيد و اطمينان يابيد كه در كف آكواريوم به درستى قرار گرفته باشد.

3. سپس دستگاه و پمپ هوا را روشن نماييد.
4. در صورتى كه در آكواريوم فقط تأمين اكسيژن مد نظر باشد، مى بايست دستگاه اُُزن را خاموش نماييد. 

اين كار روى عملكرد پمپ هوا تأثيرى نخواهد گذاشت.

ساختار اين دو مدل (RSO25/RSO35) به گونه اى است كه جهت جلوگيرى از گرم شدن بيش از اندازه، 
از گذشت  پس  مجدداً  و  متوقف شده  دقيقه  مدت 10  به  اتوماتيك  طور  به  كار  2 ساعت  از  دستگاه پس 

10دقيقه شروع به كار مى كند.

:RSO280 مدل
سنگ هوا را با استفاده از يك شيلنگ به خروجى دستگاه متصل نموده و اطمينان يابيد كه سنگ هوا در كف 

آكواريوم به درستى قرار گرفته است سپس دستگاه را روشن نماييد.
اين مدل قابليت تنظيم اتوماتيك براى يك ساعت كار متناوب و 10 دقيقه توقف را دارا مى باشد. همچنين       
مى توان دستگاه را در موقعيت O3 قرار داد تا بدون توقف كار كند. در صورتى كه در آكواريوم فقط تأمين 



اكسيژن مد نظر باشد تايمر را روى موقعيت O2 تنظيم كنيد.

نحوه استريليزه كردن:
1- يكى از روش هاى استريليزه كردن آب، استفاده از اُُزن به مقدار زياد در آب مى باشد، به اين ترتيب كه 

سطلى را به ميزان 5 تا 10 ليتر از آب پر كرده و سپس اُُزنايزر را روشن نماييد.
2- براى استريليزه كردن هواى داخل آكواريوم، اُُزن را بدون استفاده از  شيلنگ روشن نماييد.

3- از اين دستگاه مى توان جهت درمان آب نيز استفاده كرد.

مقادير اُُزن پيشنهادى جهت درمان :

   آب شيرين
- آكواريوم فقط ماهى: 250 ميلى گرم اُُزن در ساعت به ازاى هر 0/5 متر مكعب ( به همراه تهويه كافى)

- آكواريوم گياهى: 350 ميلى گرم اُُزن در ساعت به ازاى هر 0/5 متر مكعب ( به همراه تهويه كافى)
- آكواريوم تازه راه اندازى شده: 500 ميلى گرم ُاُزن در ساعت به ازاى هر 0/5 متر مكعب (به همراه تهويه 

كافى)

آب شور   آب شور   آب شور
جهت عملكرد بهتر دستگاه با توجه به اندازه هاى پيشنهادى، استفاده از يك فيلتر نيز توصيه مى گردد.

- آكواريوم فقط ماهى: 150 ميلى گرم اُُزن در ساعت به ازاى هر 0/5 متر مكعب (به همراه تهويه كافى)
- آكواريوم مرجانى: 100 ميلى گرم ُاُزن در ساعت به ازاى هر 0/5 متر مكعب (به همراه تهويه كافى)

با توجه به كيفيت آب، مقادير فوق را مى توان تا 50 ميلى گرم افزايش يا كاهش دهد.

درمان بيمارى ها :
1- سنگ هوا را توسط شيلنگ هوا به خروجى اُُزنايزر متصل كنيد.

2- سپس سنگ هوا را داخل يك سطل قرار دهيد.
3- سطل را 5 تا 10 ليتر از آب پر كرده و اُُزنايزر را روشن كنيد.

4- حال، ماهى بيمار را به مدت 20 دقيقه داخل سطل قرار دهيد.

                          جهت كسب اطالعات بيشتر به جدول صفحه آخر مراجعه نماييد

احتياط:
- اُُزنايزر را باالتر از سطح آب، در جاى خشكى كه هوا به خوبى در آن جريان دارد قرار دهيد.

- هيچ گاه شخصاً اقدام به مونتاژ و جداسازى دستگاه نكنيد.



Yan

Hirrv

Ihnv

ipnv

Csv

Omv

Vibrio Hnguillarum

Streptococcus sp

Escherichia Coli

Ahydrophila

Coliform Bacteria

Parasitic Infusoriam

0/5-0/3ميلى گرم در ليتر

0/4-0/2 ميلى گرم در ليتر

  0/3ميلى گرم در ليتر

0/5-0/3 ميلى گرم در ليتر

0/5-0/3 ميلى گرم در ليتر

0/4-0/2 ميلى گرم در ليتر

0/4-0/2 ميلى گرم در ليتر

0/4-0/2 ميلى گرم در ليتر

0/4-0/2 ميلى گرم در ليتر

0/4-0/2 ميلى گرم در ليتر

0/4-0/2 ميلى گرم در ليتر

0/8 ميلى گرم در ليتر

60 ثانيه

15 ثانيه

15 ثانيه

15 ثانيه

60 ثانيه

15 ثانيه

15 ثانيه

15 ثانيه

15 ثانيه

15 ثانيه

15 ثانيه

30 ثانيه

ميزان از بين بردن باكترى ها

بيشتر از ٪99

بيشتر از ٪99

بيشتر از ٪99

بيشتر از ٪99

بيشتر از ٪99

بيشتر از ٪99

بيشتر از ٪99/9

بيشتر از ٪99/9

بيشتر از ٪99/9

بيشتر از ٪99/9

بيشتر از ٪99/9

بيشتر از ٪99/9

نام بيمارى هاميزان اُُزن مصرفىمدت زمان درمان

- اُُزنايزر را در مكانى دور از تابش نور خورشيد و تراوش آب قرار دهيد.
- هنگام استفاده از دستگاه اُُزن جهت درمان آب مى بايست آكواريوم را به خوبى تهويه كنيد در اين صورت 

درپوش آكواريوم را برداريد تا از تلف شدن ماهى به دليل مقادير زياد اُُزن در آب جلوگيرى شود.
- از بوئيدن اُُزن جداً خوددارى نماييد زيرا موجب آسيب رساندن به سيستم تنفسى شما مى شود. برخى 

افراد به اُُزن آلرژى دارند كه عالئمى نظير تهوع و استفراغ را به همراه دارد.
- زرردى رنگ شيلنگ هوا پس از چند بار استفاده، طبيعى مى باشد زيرا توسط اكسيژن اكسيد شده است.

- قبل از خارج كردن شيلنگ هوا از آب، ابتدا آن را از دستگاه جدا كرده سپس از آب بيرون بكشيد.


