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GRATULÁLUNK!   A CSOMAG TARTALMA 

 
Szívből gratulálunk, hogy a LED világítással és nagyteljesítményű üvegmembránnal 
felszerelt FOGSTAR 80 LED ionizátort választotta. 
 
A megvásárolt készülék segítségével hangulatos effektusokat kölcsönözhet vízzel 
működő szobadíszeinek. A vízporlasztás elvén működő ultrahangos ionizátor igazi 
ködöt fejleszt. Mindenfajta vegyi adalék nélkül! 
 
Kérjük, hogy a készülék üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa el ezt az 
útmutatót! 
 
A CSOMAG TARTALMA 
 
A ionizátor egység világítással 

B hálózati adapter 28,8 W 

C kapcsoló 

D speciális kulcs 

  
 
 

 
 
1 vezeték 1,2 m 

2 membrán 

3 LED világítás 

4 vízszint-érzékelő 

5 burok: nikkelezett réz, nemesacél 

 

 
 
 
 



ÜZEMBE HELYEZÉS 

 
Az ionizátor üzembe helyezéséhez kérjük az alábbi ábra szerint csatlakoztatni a 
részegységeket: 
 

 
 
Miután szakszerűen összeillesztette az ionizátort, a kapcsolót és a hálózati adaptert, 
dugja be a csatlakozódugót az arra kijelölt hálózati aljzatba. 
 
 
Igény esetén szerelje fel az opcionális fröccsenésgátlót (nem tartozék). 
 
 

 
 
Helyezze a vízbe a FOGSTAR 80 LED készüléket oly módon, hogy a víz ellepje a 
vízszint-érzékelőt. A legjobb hatásfok akkor érhető el, ha az érzékelő teteje 5-30 
milliméterrel a víz felszíne alatt helyezkedik el. 
 
Az optimális teljesítmény akkor biztosított, ha 
 
 az ionizátort a hálózati adapterrel összekötő vezeték teljesen le van tekerve, és 
 a víz szobahőmérsékletű 
 



BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 

 
A FOGSTAR 80 LED használata során kérjük betartani az alábbi előírásokat: 
 
 A FOGSTAR 80 LED készüléket csak a csomag részét képező eredeti hálózati 

adapterrel szabad üzemeltetni. 

 Mielőtt megérinti vagy kiveszi a vízből a FOGSTAR 80 LED készüléket, mindig 
húzza ki a csatlakozódugót az aljzatból. 

 Ne tartsa az ujjait vagy más testrészeit az ionizátor által fejlesztett ködpermetbe, 
mivel az helyi fájdalmat okozhat. 

 Ha bármilyen mechanikai sérülés éri a FOGSTAR 80 LED-et, a világítást, a 
vezetéket, a vezérlőegységet vagy a hálózati adaptert, a készülék további 
üzemeltetése tilos. 

 Ha huzamosabb ideig nem kívánja üzembe helyezni a FOGSTAR 80 LED 
készüléket, húzza ki a csatlakozódugót az aljzatból. 

 Csak eredeti seliger® alkatrészeket és tartozékokat használjon. 

 

 
További hasznos tudnivalók: 
 
 Kis mennyiségű (2-3 cseppnyi) illóolajat is adhat a vízhez. 

Fontos: citromfű illóolajat ne használjon, mert az károsíthatja az ionizátor külső 
burkát és a membránt. 

 Az ionizátor és a membrán vízkövesedésének megakadályozása érdekében 
desztillált víz használatát vagy vízszűrő-rendszer alkalmazását javasoljuk. Ha a 
vízszint-érzékelő desztillált vízben nem ad jelet, adagoljon hozzá kevéske 
csapvizet. 

 A csíraképződés megakadályozása érdekében a vízszűrő-rendszer  
használata mellett a víztál rendszeres tisztítását és a folyadék cseréjét is 
javasoljuk. A tisztítást legalább heti egy alkalommal ajánlott elvégezni. 

 

 
A biztonsági/karbantartási előírások be nem tartásából eredő károkért, továbbá 
növényeket és állatokat ért ártalmakért felelősséget nem vállalunk. 
 



 
A MEMBRÁN TISZTÍTÁSA ÉS CSERÉJE 

 
A membrán kopó alkatrész. Élettartama különböző tényezőktől függ, ezek közé 
tartozik az üzemeltetés hossza, a víz keménysége és tisztasága stb. Ha a 
ködfejlesztő hatás alábbhagy vagy nullára csökken, a membrán cserére szorul. 
Pótmembrán a szaküzletekben kapható. A szereléshez a membrán tartozékát 
képező speciális kulcsot használja. 
 
Húzza ki a hálózati adaptert az aljzatból. Vegye ki a vízből az ionizátort és ecetes 
vízzel távolítsa el a membrán környékén esetlegesen lerakódott vízkövet (célszerű az 
egész készüléket kb. 1 órára ecetes vízbe tenni). A menetes gyűrű kicsavarásához 
csak akkor fogjon hozzá, ha az ionizátor teljesen megszáradt. 
 

 
1 menetes gyűrű 

2 membrán 
   (a sötét körfelület lefelé néz) 

3 gumitömítés 

 

 
 

 
 

 
 
A speciális kulcs segítségével az óramutató járásával ellentétes irányban csavarja ki 
a menetes gyűrűt (1). Óvatosan emelje ki a membránt (2) vagy annak maradványait. 
Szükség esetén használjon a művelethez egy kisebb méretű csavarhúzót. Az új 
membrán behelyezése előtt győződjön meg róla, hogy a gumitömítés (3) a helyén 
van és nem sérült. 
 
Vigyázat, a membrán érzékeny részegység! 
 
Helyezze be az új membránt (2) az útmutatónak megfelelően (a sötét körfelületével 
lefelé). Az óramutató járásával megegyező irányban csavarja be és húzza meg a 
menetes gyűrűt (1). Az ionizátor ezzel újra üzemkész. 
 



 
MŰSZAKI ADATOK 

 
FOGSTAR 80 LED 

üzemi feszültség 24 V AC 

teljesítmény-felvétel 20 W 

LED világítás 0,18 W 

vízhőmérséklet +5 °C - +55 °C 

minimális vízszint 45 mm 

burok nikkelezett réz / nemesacél 

 
Tápegység 

bemenet 230 V / 50 Hz 

kimenet 24 V AC 

kimeneti teljesítmény 24 W 

biztonsági védelem túlterhelés és túlhevülés ellen 

 
Alkatrészek 

fröccsenésgátló 40047 

fröccsenésgátló tartója 40051 

 
 
LEHETSÉGES HIBAOKOK / HIBAELHÁRÍTÁS 
 
 Nem működik a világítás 

 
Ellenőrizze, hogy jól van-e csatlakoztatva a hálózati adapter. A vízszint-érzékelő 
legalább 5 milliméterrel legyen a víz szintje alatt. 
Ha a csatlakozás rendben van, és mégsem világít a LED lámpa, meghibásodás 
esete áll fenn. 

 
 A készülék gyengén vagy egyáltalán nem fejleszt ködöt 
 

A FOGSTAR 80 LED lámpája világít. 
A vízszint-érzékelőnek legalább 5 milliméterrel a víz szintje alatt kell lennie. 
Szerelje ki a membránt és távolítsa el róla a vízkövet „A membrán tisztítása és 
cseréje” részben leírtaknak megfelelően. Ha a membránon nincs szabad 
szemmel látható sérülés, szerelje vissza a helyére. Ha a FOGSTAR 80 LED 
ekkor sem fejleszt ködöt, cserélje ki a membránt. 

 
 



 
GARANCIA / SZERVIZ 

 
A készülékre a gyártó 12 hónapos garanciát vállal, a vásárlás bizonylat szerinti 
dátumától számítva. 
 
A garancia időtartama alatt a gyártó térítésmentesen javítja vagy cseréli a 
készüléket, ha annak meghibásodását anyaghiba vagy gyártási hiba okozta. 
 
Nem érvényesíthető garanciaigény a nem rendeltetésszerű használatból, kopásból 
vagy illetéktelen beavatkozásból eredő károkra. 
 
A garancia nem terjed ki a felhasznált anyagokra, továbbá a készülék értékét vagy 
működőképességét csak elhanyagolható mértékben csorbító hibákra. 
 
Garanciális meghibásodás esetén kérjük beküldeni a készüléket annak összes 
részegységével együtt, a hiánytalanul kitöltött garanciajegyet, valamint a vásárlást 
igazoló bizonylatot. 
 
Felhívjuk a figyelmét, hogy csak bérmentesített küldeményeket áll módunkban 
átvenni! A nem bérmentesített csomagokat a posta nem kézbesíti a részünkre! 
 
SZERVIZ 
 
A szerviz címe: 
 Szauna Bau 84 Kft. 
 Fő u. 1. 
 H-2096 Üröm 
 
 
A beérkező kéréseket és javítási igényeket szervizünk dolgozza fel, gyorsan és 
szakszerűen. Technikai kérdések vagy reklamáció esetén kollégáink  rendelkezésére 
állnak átfogó szaktanácsadással. Természetesen alkatrészeket is rendelhet nálunk. 
Forduljon bizalommal hozzánk az alábbi elérhetőségeken: 
 
részleg telefon fax e-mail 

Szerviz + 36 20 4294748 + 36 26 350344 raktar@saunabau.hu 

Értékesítés + 36 20 4294745 + 36 26 350344 raktar@saunabau.hu 

 


