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Ozon Generator BT-NP10 cirkulerer luften i kabinen og  
virker ved at anvende ozon (O3) til at rense. De fleste kender 
det specielle ved nyvasket sengetøj, der har hængt til tørre  
i den friske luft. Det er netop ozonen (O3) i udeluften, som  
er med til at give tøjet en ekstra grad af renhed.

Maskinen udnytter således luftens naturlige indhold af  
ozon (O3) til at rense kabinen for ubehagelig lugt som f.eks 
mug, skimmel, tobaksrøg, uheld efter køresyge, dyr i bilen, 
madlugt mm. Det er ozonen der nedbryder urenheder  
bakterier, virus og andet organisk materiale.

FJERNER LUGT OG RENSER LUFTEN 
Ozon generatoren renser kabinen for ubehagelig 
lugt som f.eks mug, skimmel, tobaksrøg, uheld 
efter køresyge, dyr i bilen, madlugt mm.

Ozon Generator BT-NP10  
er meget let at bruge, da  
den blot placeres et godt 
sted i bilens kabine og 
sættes til at virke.

Typisk vil en almindelig  
personbil være renset på  
1-2 timer. Ved meget  
ubehagelige lugte kan det 
være nødvendigt at lade  
generatoren virke i læng- 
ere tid.

Bemærk 
Den medfølgende bruger- 
vejledning skal læses  
grundigt inden rensning 
med Ozon Generator! 

Permanent løsning til ren luft  
i bilens kabine.

Ozon generator 
 

• Fjerner ubehagelige lugte

• Specielt effektiv overfor biler  
med lugt af tobaksrøg

• Nedbryder bakterier, virus  
og organisk materiale

• Nem metode uden afmontering

Brugervejledning Tekniske data og produkt
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Ozon generator BT-NP10
Varenr. 101837

Varenr.
Indhold

Kolli

101837
Ozon generator BT-NP10, fjernbetjening,  
strømkabel og brugervejledning
1 stk

Ozon generatoren er på størrelse med en 
skotøjsæske og nem at flytte rundt ved hjælp 
af håndtaget på toppen af metalkassen.

Start/stop og virkningstid kan styres  
via den medfølgende fjernbetjening.

Ozon generatoren virker ved elektrisk at genere 
en gas (ozon), som vil sive ind under sæder og 
instrumenter. Gassen (ozon) fjerner lugt og de fleste 
bakterier, uden at noget skal røres eller afmonteres.  
Ozonbehandling udført korrekt vil ikke forårsage 
skade på bilen. 

For at opnå den bedst mulige ozon behandling er 
det vigtigt at kilden til lugten fjernes. Ligeså even- 
tuelle rester på svært  tilgængelige steder skal så 
vidt muligt nås og fjernes, før behandlingen  
begynder. Hvis det er et problem med skimmel-
svamp og meldug, der forårsager dårlige lugte  
i bilen, skal dette problem også løses, for at sikre  
at ozonbehandlingen er fuldstændig effektiv. 

Rens bilens 
aircondition/ 
klimaanlæg  
med Bell Add’s  
effektive Aircon- 
produktserie.

Ren luft i bilen Fås i  
3 dufte
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