
INSTRUKCJA OBSŁUGI 

GENERATOR OZONU 400mg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DANE TECHNICZNE  
 

MODEL PX-902 

ZASILANIE AC220~240V/50 Hz 

MOC 15W 

WYDAJNOŚĆ OZONOWANIA ≤ 400 mg/h 

CZAS PRACY max. 30 min. 

WYMIARY 260x190x60 mm 

WAGA 980 g 



1. BUDOWA 

A B        C 
 

 
 

 

A. Dioda sygnalizująca zasilanie 
B. Dioda sygnalizująca pracę 
C. Kabel zasilający 
D. Pokrętło minutnika 
E. Dozownik ozonu 
F. Rurki silikonowe 
G. Dyfuzory do ozonowania cieczy 
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2. UŻYTKOWANIE 
 

1. W celu użycia podłącz urządzenie do sieci elektrycznej. Dioda sygnalizująca zapali się, a 
urządzenie pozostanie w trybie czuwania. 
2. Aby ustawid czas pracy urządzenia, przekręd pokrętło minutnika zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara na maksymalną wartośd, aby naciągnąd sprężynę. Cofnij następnie 
pokrętło na zadany czas pracy. 
W celu wcześniejszego zakooczenia pracy, przekręd pokrętło w kierunku przeciwnym do 
ruchu wskazówek zegara na pozycje OFF. 
3. Podczas ozonowania w wodzie, podłącz silikonowy przewód do złącza wylotu ozonu. 
Na drugim koocu rurki umieśd dyfuzor i połóż go na spodzie pojemnika do dezynfekcji. 
4. Odłącz urządzenie od sieci elektrycznej, jeśli urządzenie nie jest używane. 



3. ZASTOSOWANIE 
 

Cel ozonowania Czas pracy Skutki ozonowania 

  - zabija bakterie w jamie ustnej, usuwa halitoze oraz 
 

woda 
nieprzyjemny zapach spowodowany paleniem papierosów, 

mycie zębów - zmniejsza uczucie bólu podczas szczotkowania, pomaga 
10 do 15 min  leczyd choroby zębów, jamy ustnej i gardła,   

  - pomaga w leczeniu ropieni, 

pranie, wybielanie 
woda 

- skutecznie wybiela i odświeża, 

oraz - zabija bakterie, 
5 do 10 min 

ochrona ubrao - przyczynia się do mniejszego zużycia wody  

  - usuwa bakterie i drobnoustroje znajdujące się na skórze, 
ochrona skóry i woda - zwiększa oddychanie komórkowe, 

zabiegi upiększające 20 do 30 min - przyspiesza metabolizm, 
  - pomaga usunąd pozostałości po kosmetykach 

dłonie i stopy 
bezpośrednio - ochrona przed bakteriami, 
20 do 30 min - zabija epifity i zapewnia ochronę przed infekcjami  

detoksyfikacja  - zabicie wirusów, usuwanie pozostałości po nawozach, 
produktów bezpośrednio - ochrona przed zatruciami pokarmowymi, 

rolnych (warzyw i 10 do 20 min - przedłużanie maksymalnego czasu przechowywania 
owoców)  produktów 

produkty dla dzieci bezpośrednio 
- zabicie wirusów i bakterii nagromadzonych na powierzchni 

zabawek, 
i zabawki 10 do 15 min 

- dezynfekcja produktów z którymi mają kontakt dzieci   

oczyszczanie wnętrz 
bezpośrednio - usunięcie wirusów, bakterii i drobnoustrojów znajdujących 

do 60 min się w ubraniach, 
szaf, garderoby, 

w zależności - dezynfekuje plastikowe i szklane powierzchnie lodówki 
lodówki (do 2m²) 

pojemności oraz usuwa zapachy  

 

4. DZIAŁANIE 
 

Generator PX- 902 wytwarza ozon na identycznej zasadzie, jak podczas wyładowao atmosferycznych w 
trakcie burzy. Przepływające przez urządzenie powietrze jest poddawane działaniu prądu o wysokim 
napięciu. Wynikiem tego procesu jest łączenie się tlenu w cząsteczki zwane ozonem (O3). 

 

FUNKCJA OZONOWANIA  

Ozon polepsza jakośd powietrza w pomieszczeniach, zabija bakterie oraz pozbywa się nieprzyjemnych 
zapachów. Może byd także używany do dezynfekcji szaf, garderób i lodówek. 
Ozon świetnie rozpuszcza się w wodzie. Ozonowana woda może byd używana do oczyszczania twarzy, 

kąpieli, mycia naczyo, warzyw, owoców, dezynfekcji szczoteczek, prania ubrao. 
 

OZONOWANIE SAMOCHODU  

W celu odgrzybienia i dezynfekcji klimatyzacji samochodowej oraz usunięcia nieprzyjemnych zapachów 
z kabiny, należy umieścid generator ozonu na siedzeniu pasażera obok kierowcy lub na podłodze przed 
nim. Wylot urządzenia powinien byd skierowany w miejsce zasysania powietrza do układu klimatyzacji – 
zwykle znajduje się on za schowkiem pasażera. Można użyd dołączonej do zestawu rurki, aby 
doprowadzid ozon bezpośrednio do wlotu. Klimatyzację należy ustawid na obieg zamknięty, maksymalną 



moc i najniższą temperaturę chłodzenia a następnie zamknąd okna i drzwi. Zalecany czas ozonowania 
samochodu wynosi od 15 do 60 minut, w zależności od rozmiaru samochodu oraz stopnia zagrzybienia. 



5. BEZPIECZEŃSTWO 
 

W celu właściwego i bezpiecznego używania urządzenia  

należy przeczytad niniejszą instrukcję. 
 

1. Podczas czyszczenia i konserwacji urządzenia musi byd ono odłączone od zasilania. 
2. Podczas używania do ozonowania wody, urządzenie powinno znajdowad się nad powierzchnią 
wody i byd odpowiednio zabezpieczone przed przemieszczeniem w celu uniknięcia zamoczenia.  
3. Nie zaleca się używad urządzenia przy temperaturze powietrza powyżej 40⁰ Celsjusza, przy 
dużej wilgotności oraz w miejscach występowania dużego stężenie substancji oleistych. Czynniki 
te mogą skrócid czas życia produktu.  
4. Nie należy dotykad ani przenosid urządzenia w trakcie pracy. Nie należy rzucad urządzeniem 
ani w żaden sposób go uderzad. Nie należy także blokowad ujścia powietrza, ponieważ może to 
doprowadzid do uszkodzenia urządzenia.  
5. Zawsze chroo oczy oraz drogi oddechowe przed bezpośrednim kontaktem z powietrzem 
wydostającym się z ujścia ozonu. W przypadku podrażnienia, natychmiast skontaktuj się z 
lekarzem.  
6. Podczas używania urządzenia do sterylizacji powietrza w niewentylowanym pomieszczeniu, 
nie można przebywad w nim w trakcie procesu oczyszczania oraz minimum 10 minut po 
wyłączeniu ozonatora..  
7. Nie używad urządzenia w obecności silnego statycznego prądu elektrycznego i silnego pola 
magnetycznego.  
8. Ponieważ ozon ma silne właściwości utleniające, czas prania produktów gumowych, sprzętu i 
tworzyw sztucznych nie może byd zbyt długi.  
9. Nie należy otwierad, demontowad ani naprawiad urządzenia samodzielnie.  
10. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci. 
11. Woda poddana procesowi ozonowania jest zdatna do picia po 5-10 minutach. 

 

6. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 
 

DEFEKT ANALIZA PROBLEMU ROZWIĄZANIE 

Powietrze nie uchodzi z Sprawdź, czy ujście nie przecieka Wyczyścid ujście lub wymienid na 
dozownika oraz czy nie zostało zakrzywione nowe 

 Sprawdź, czy ujście nie jest Jeśli jest odetkaj ujście 
 zatkane  

Niewyczuwalny ozon w ujściu Zepsuty generator ozonu Należy skontaktowad się z 
powietrza  producentem 

Nie świeci się dioda Urządzenie zostało Podłączyd ponownie lub 
sygnalizująca włączenie niepoprawnie włączone do sieci wymienid wtyczkę 

urządzenia elektrycznej  

Zbyt głośna praca urządzenia Rezonans powierzchni, na której Umieśd na bardziej stabilnej 
 stoi urządzenie powierzchni 
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