
 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 
GENERATOR OZONU 7G 

 



1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 
 

• Bezwzględnie zabrania się przebywania w pomieszczeniu, w którym pracuje generator. 
Przed włączeniem urządzenia, upewnij się, że w miejscu pracy nie ma ludzi ani zwierząt. 
Do pomieszczenia można powrócid po minimum 40 minutach od zakooczenia działania 
urządzenia, otwierając od razu drzwi i okna w celu przewietrzenia obiektu. 
• Nie należy wystawiad urządzenia na bezpośrednie działanie słooca lub w pobliżu źródeł 
ciepła aby zapobiec deformacji obudowy. 
• Nie należy używad urządzenia w pobliżu źródeł ciepła i otwartego ognia. 
• Nie należy ustawiad pracującego urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych. 
• Nie należy dotykad ani przenosid urządzenia w trakcie pracy. 
• Nie należy rzucad urządzeniem ani w żaden sposób go uderzad. 
• Nie należy blokowad ujścia powietrza ani osłaniad urządzenia, ponieważ może wpłynąd 
to negatywnie na wentylację urządzenia i doprowadzid do uszkodzenia. 
• Nie należy otwierad, modyfikowad ani demontowad urządzenia samodzielnie. 
• Nie używad urządzeo w obecności silnego statycznego prądu elektrycznego i silnego 
pola magnetycznego. 
• Wewnątrz urządzenia panuje wysokie ciśnienie, nie otwieraj pokrywy. 
• Nie wkładaj dłoni ani przedmiotów do wnętrza, aby uniknąd porażenia prądem. 
• Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci. 
• Jeżeli podczas użytkowania produktu występują jakiekolwiek anormalne zachowania 
urządzenia, natychmiast odetnij zasilanie i skontaktuj się producentem. 
• Aby zminimalizowad ryzyko porażenia prądem elektrycznym, nie zdejmuj pokrywy 
urządzenia. Urządzenie nie jest przeznaczone do samodzielnego serwisu. W przypadku 
awarii skontaktowad się z producentem lub dystrybutorem. 
• Generator ozonu jest urządzeniem elektrycznym, dlatego należy zachowad szczególną 
ostrożnośd podczas jego użytkowania. W przypadku przepięcia lub wystąpienia usterki 
urządzenia należy natychmiast odłączyd od prądu i skontaktowad się z producentem lub 
dystrybutorem. 



2. UŻYTKOWANIE 
 

Urządzenie jest przeznaczone do dezynfekcji i usuwania zapachów w pomieszczeniach o 
powierzchni do 50 metrów kwadratowych oraz samochodach. Urządzenie posiada 
wyłącznik czasowy, który umożliwi mu pracę w trybie maksymalnym i następnie wyłączy 
automatycznie urządzenie. Powrót do pomieszczenia, gdzie pracowało urządzenie, jest 
możliwe dopiero po 40 minutach od zakooczenia jego pracy. 
 

Podczas użytkowania urządzenia należy: 
• Zamknąd pomieszczenie, które ma byd poddany ozonowaniu. 
• Usunąd wszystkie osoby i zwierzęta znajdujące się w pomieszczeniu. 
• Umieścid urządzenie centralnie w celu dezynfekcji obiektu lub jak najbliżej źródła 

przykrego zapachu w celu jego neutralizacji. 
• W obiektach z indywidualnym ogrzewaniem lub klimatyzacją należy włączyd wentylator 

i ustawid go na obieg wewnętrzny. 
• Po włączeniu zasilania zaświeci się kontrolka. 
• W celu ustawienia czasu pracy urządzenia przekręd pokrętło czasomierza zgodnie z 

ruchem wskazówek zegara na maksymalną wartośd w celu naciągnięcia sprężyny. 
Następnie cofnij pokrętło na docelowy czas pracy (zakres ustawieo czasu od 5 do 120 
minut). 

• Aby zakooczyd pracę urządzenia przed upływem wyznaczonego czasu, przekręd 
pokrętło w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara na pozycje OFF 

• Zachowaj szczególną ostrożnośd podczas wchodzenia do pomieszczenia w celu 
wcześniejszego wyłączenia urządzenia. W celu uniknięcia podrażnienia, osłoo oczy i 
drogi oddechowe. 

• Odczekad minimum 40 minut od kooca czasu pracy urządzenia przed ponownym 
wejściem do oczyszczanego miejsca. 

• Natychmiast po wejściu do pomieszczenia należy otworzyd okna i drzwi aby zapewnid 

wentylację. 
 

 

3. 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. 



4. DANE TECHNICZNE 
 
 
 
 

Model: YJF-101 
  

Materiał stal nierdzewna 
  

Napięcie sieci AC180 -230V 
  

Częstotliwość sieci: 50-60Hz 
  

Moc: 50W 
  

Moc wyjściowa ozonu: 7000mg/h 
  

Powierzchnia pracy(m2): < 50m2 
  

Przepływ powietrza: 100CFM 
  

Funkcje zegara: Auto ON-OFF 
  

Czasomierz 120min 
  

Wymiary modułu ozonującego 5*1.7*10 cm 
  

Wymiary urządzenia 27*25*23 cm 
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