
Painel de Controle 
 

Vap o r Ozô n io

Nível de Á guaVaporizador CK 101

 
 

Vapor - Chave Liga/Desliga Vapor   

Ozônio - Chave Liga/Desliga Ozônio 

 

 Led Indicador Nível Ideal 

  Led Indicador Nível Baixo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instalação do Aparelho 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Inserir a haste (parte branca) na base do tripé. 
Apertar bem até que fique bem fixa. 

 

2 Retirar as porcas tipo borboleta da parte inferior do 
aparelho. Encaixar o aparelho na parte de cima do 
tripé (parte cromada) e colocar novamente as porcas 
tipo borboleta.  

 

3 Para regular a altura do tripé, segurar a haste do 
tripé (parte cromada), girar a borboleta triangular 
no sentido anti-horário, ajustar a altura desejada e 
apertar novamente no sentido horário. 

 

4 Encaixar o braço (fig. direita) na parte superior do 
aparelho, até encostar no gabinete (fig. abaixo). 
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Para maiores informações e esclarecimentos das técnicas, leia e consulte 

 o Manual de Instruções do Vaporizador CK 101. 

1 Verificar se o aparelho está de acordo com a rede elétrica local (110 ou 
220 Volts). 

2 Ligar o aparelho na rede elétrica. 

3  Colocar a água, observando os 
níveis Máximo e Mínimo 
indicados na lateral da base 
acrílica. 

     
 

4 Ligar a Chave Liga/Desliga do Vapor, que acenderá no painel frontal 
uma luz verde para indicar o acionamento do Vapor, o nível da água é 
indicado através de um led. 

5 Quando o vapor começar a sair pelo orifício, ligar a Chave Liga/Desliga 
Ozônio, que acenderá no painel frontal uma luz verde para indicar o 
acionamento do Ozônio. 

6 Ajustar a ponteira e o 
braço do vaporizador, 
direcionando-a para a área 
que se quer atingir. 

    

7 Ao terminar a aplicação desligar a Chave Liga/Desliga do Ozônio e 
Liga/Desliga do Vapor. 

Para o uso de essências aromáticas a orientação a 
ser seguida é que as mesmas deverão ser 

aplicadas no chamex (esponja vegetal  que 
encontra-se dentro do bico por onde sai o 

vapor). 

Observação: 

Quando a água atinge o nível mínimo, acende-se um led vermelho, acompanhado 
por um sinal sonoro e o sistema de vapor é automaticamente desligado. 


