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ES prohlášení o shodě dle zákona č.: 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění platných předpisů: 

 

 
 
Výrobce: 

Lifetech s.r.o., Košinova 19, 612 00 Brno, IČO: 25504401 

tímto prohlašuje na vlastní zodpovědnost, že výrobek:     

Název:  Generátor ozónu 
 

Série:  LifeOX Air Ultra  
 

LifeOX Air Ultra 5 CD, LifeOX Air Ultra 5 WT 
LifeOX Air Ultra 10 CD, LifeOX Air Ultra 10 WT 
LifeOX Air Ultra 20 CD, LifeOX Air Ultra 20 WT 

 
 

 
Rok výroby:  2020 

 
odpovídá těmto technickým předpisům: 
    Nařízení vlády č. 17/03 Sb. v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 
2006/95/ES 
    Nařízení vlády č. 616/2006 Sb. v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 
2004/108/ES 

 
a těmto harmonizovaným technickým normám: 

    ČSN EN 61 439-1 ed.2, ČSN EN 60 529 
 
 

Výrobek je v souladu s § 5a označen značkou CE jejichž grafická podoba je v souladu 
s nařízením vlády č. 291/2000 Sb. 
Poslední dvojčíslí roku, v němž bylo označení CE na výrobek umístěno je 20. 

 
 
 Popis a účel použití:   

 
Přístroj slouží k čištění vzduchu pomocí povrchového výboje. 

 

Brno, 15. 10. 2020  Doc. RNDr. Jiří Dřímal, CSc.,  ředitel                               

Místo vydání, datum  Jméno a funkce odpovědné osoby                         Podpis  
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Návod pro montáž, údržbu a obsluhu 

Provoz a obsluha přístroje se musí provádět dle návodu od výrobce. Přístroj by měl být 
pravidelně kontrolován, zejména stav vodičů, stav pojistek. 
Zjištění a závady se musí včas a odborně odstranit. Opravy, čištění a jiné práce uvnitř 
přístroje se musí provádět za stavu bez napětí. 
Vstup i výstup vzduchu z přístroje musí být za provozu udržovány stále volné. 

 

Umístění a provozování přístroje 

Přístroj musí být umístěn v suchých prostorách. S ohledem na způsob použití je třeba 
volit prostory s možností dobré ventilace. Přístroj ani jeho el. přívod nesmí být umístěn 
v blízkosti zdrojů sálavého tepla. 

 

Kontrola přístroje před uvedením do chodu 

- optická kontrola stavu přístroje (poškození, nebo znečištění při přepravě) 
- kontrola kompletnosti přístroje 
- kontrola stavu el. přívodu 
- kontrola stavu dokumentace (návod k použití, osvědčení o jakosti a kompletnosti 

výrobku, ES prohlášení) 

Bez provedení kontroly přístroje, by neměl být přístroj provozován! 

 

Pravidelná údržba zařízení 

Název Popis činnosti Doporučený termín 

Optická kontrola přístroje 
Vnější kontola stavu přístroje, stav el.přívodu, 
koroze kovových částí 

1xměsíčně 

Očištění rozvaděče Očištění přístroje od prachu 2x ročně 

 

Úpravy zapojení přístroje 

Úpravy zapojení, nebo jakékoliv v přístroji není možné provádět bez písemného souhlasu 
výrobce. 

 

 

 

V Brně dne 15. 10. 2020     Doc. RNDr. Jiří Dřímal, CSc., ředitel 
     Lifetech s.r.o. 

 


