
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poradnik użytkowania generatora ozonu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Środowisko naturalne i usuwanie odpadów 
Opakowania i produkty po upływie ich daty ważności muszą zostać fachowo usunięte i dostarczone do kompetentnych punktów utylizacyjnych. 

Kartony i urządzenia elektryczne należy przekazywać do placówek utylizacyjnych. Dzięki Państwa współdziałaniu środowisko naturalne zostanie 

długofalowo odciążone, a przydatne do recyklingu materiały doprowadzone do nowego cyklu produkcyjnego. Produktu nie wolno wyrzucać do 

pojemnika na śmieci. W celu utylizacji wg poszczególnych składników części z tworzyw sztucznych są oznakowane.  

Działanie toksyczne na organizm  
Ozon jest gazem, o mocnym zapachu, już przy stężeniu na poziomie 0,02−0,05 ppm, ale zaczyna być niebezpieczny dopiero przy stężeniu powyżej 

0,1 ppm w powietrzu wdychanym przez osiem godzin. Przyjmuje się, że jest także nieszkodliwy przy krótkotrwałym kontakcie przy stężeniu, 

odchodzącym nawet do 0,3 ppm, ale w czasie nie dłuższym niż 15 minut. Ozon jest gazem drażniącym, powoduje uszkodzenie błon biologicznych 

przez reakcje rodnikowe z ich składnikami (szczególnie tłuszczowymi). Po dostaniu się do komórek może hamować działanie enzymów 

komórkowych, wstrzymując oddychanie wewnątrzkomórkowe. Pierwszymi objawami podrażnienia ozonem (obserwowanym w stężeniach 0,2 

ppm) są kaszel, drapanie w gardle, senność i bóle głowy. W większych stężeniach może prowadzić do wzrostu ciśnienia tętniczego, przyspieszenia 

tętna i obrzęku płuc prowadzącego do zgonu (w stężeniach 9-20 μg/dm3 ). Najwyższe dopuszczalne stężenie ozonu w miejscu pracy wg PN–Z–

04007–2:1994 wynosi 0,15 mg/m3 . 

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania 
1. Użytkować wyrób zgodnie z wymogami opisanymi w niniejszej instrukcji. 

2. Użytkować tylko wewnątrz pomieszczeń, produkt nie jest odporny na zalanie wodą oraz gwałtowne zmiany temperatury i wilgotności 

powyżej 80%. 

3. Wyjąć wtyczkę zasilającą generator ozonu z gniazdka kiedy nie używamy wyrobu lub chcemy go oczyścić. 

4. Nie otwierać korpusu gdyż grozi to porażeniem wysokim napięciem. 

5. Nie blokować swobodnego wlotu powietrza przez kratkę ani wylotu ozonu przez cylindryczny otwór. 

6. Nie stosować w pomieszczeniach z łatwopalnymi materiałami, otwartym ogniem lub w pobliżu łatwopalnych aerozoli. 

7. Pojemniki do ozonowania wody i produktów spożywczych (owoce, warzywa, mięso, ryby itp.) powinny być szklane, porcelanowe lub 

z tworzywa. Nie korzystać z naczyń miedzianych, aluminiowych oraz żelaznych. 

8. Zabrania się używać ozonatora przez ludzi z zaburzeniami węchu. 

9. Zabrania się sprawdzać emisję ozonu wąchając przy wylocie rurki lub dyfuzora. 

10. Nie wolno używać pracującego ozonatora na dywanach, wykładzinach itp. 

11. Chronić przed dostępem dzieci. 

12. Nie dopuszczać do przepływu wody przez wężyk do wnętrza generatora - grozi jego zniszczeniem. Dlatego przy ozonowaniu 

produktów w wodzie lub samej wody należy ozonator umieszczać wyżej niż lustro wody. 

13. Jeżeli generatora ozonu używamy do oczyszczania powietrza w pomieszczeniu, w czasie procesu oczyszczania pomieszczenie musi 

być zamknięte, oraz nie mogą w nim przebywać ludzie ani zwierzęta.  

14. NIE WOLNO wdychać ozonu bezpośrednio z urządzenia! 

15. Ozon 03 jest gazem nietrwałym. Okres połowicznego rozpadu nie przekracza 40min w czystym powietrzu i temperaturze 20°C a w 

zanieczyszczonym wynosi praktycznie około 30 min. Dla wody okres połowicznego rozpadu ozonu wynosi od 30 min przy 

temperaturze 20°C do kilku minut przy 50°C. Praktycznie po około 2 godzinach ozon przechodzi całkowicie w normalny tlen 02. 

Dlatego generatory ozonu o wydajności do 500mg 03/godz. przy zachowaniu przedstawionych zaleceń są bezpieczne w stosowaniu. 

16. Dopuszczalne maksymalne stężenie (MWC) dla 8 godz./dobę i 40 godzin na tydzień wynosi 200µg/m3 (0,2mg/m3) lub w wartości 

względnych 0,1ppm (100 pp b) Zalecany poziom docelowy to 120µg/m3 (O,12mg/m3) lub 0,06ppm. Ozon jest jednym z 

najskuteczniejszych środków dezynfekujących. Działanie bakteriobójcze wykazuje już w stężeniu około 13µg/dcm3. Działanie 

bakteriobójcze ozonu jest 50 razy skuteczniejsze i 3000 razy szybsze niż chloru. 

17. Ozon jest niebezpieczny dla zdrowia. Podczas ozonowania w pomieszczeniu nie mogą przebywać ludzie ani zwierzęta, a gdy zachodzi 

taka potrzeba czas przebywania w nim, należy skrócić do minimum i stosować ubrania ochronne oraz specjalistyczne maski z 

wkładem węglowym. 

18. Dopuszczalne stężenie ozonu w pomieszczeniach, bezpieczne dla ludzi to 0,1ppm (200μg/m3). 

19. Zapach ozonu jest jednak odczuwalny w dużo mniejszych stężeniach, nawet przy 1/5 lub nawet 1/10 dopuszczalnego bezpiecznego 

stężenia (0,02 ppm). 

20. Ozon przyśpiesza proces spalania, a w jego obecności palność materiałów jest 2-3 razy wyższa niż w przypadku tlenu. Z tego powodu 

urządzenie nie może być używane w pobliżu źródeł ognia oraz nie powinno mieć styczności z niezabezpieczonymi materiałami 

łatwopalnymi czy wybuchowymi. Nie powinno być ono również czyszczone z użyciem łatwopalnych rozpuszczalników czy 

odczynników chemicznych, co mogłoby spowodować pożar lub przebicie elektryczne. W ozonowanym pomieszczeniu zabrania się 

palenia tytoniu, pracy z otwartym ogniem, pracy z narzędziami, które powodują płomień lub iskrę. 

21. Wdychanie ozonu w wysokich stężeniach może spowodować negatywne skutki fizjologiczne (nudności, zawroty głowy). Nie wolno 

wdychać ozonu bezpośrednio z generatora ozonu. 

22. Podczas przeprowadzania ozonowania przed wejściem do dezynfekowanego pomieszczenia musi zostać umieszczona dobrze 

widoczna tabliczka z napisem: WSTĘP WZBRONIONY i UWAGA DEZYNFEKCJA OZONEM 

23. Po zakończonym zabiegu ozonowania, pomieszczenie należy przewietrzyć przez 15 do 30 minut lub nie wchodzić do niego wcześniej 

niż po upływie 4 godzin od zakończenia ozonowania. 

 



Urządzenie wyposażone jest w 2 rurki i 2 dyfuzory krzemowe. Niektóre modele posiadają jedną długą rurkę do samodzielnego docięcia. Kształt i 

rozmiar dyfuzorów nie mają większego znaczenia w ich zastosowaniu – pełnią tą samą funkcję i to użytkownik decyduje o ich praktycznym 

zastosowaniu. Można jeden dyfuzor zastosować do ozonowania warzyw i owoców drugi do mięsa, można jeden dyfuzor zastosować do żywności 

a drugi do pielęgnacji ciała, można też jeden dyfuzor zastosować do szeroko pojętego ozonowania a drugi mieć w tzw. zapasie. Przytoczone w 

niniejszej broszurce wytyczne czasowe są umowne i użytkownik może je we własnym zakresie modyfikować zachowując wszelkie zasady 

ostrożności. 

WAŻNE OSTRZEŻENIE 
MocSoków nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub uszkodzenia ciała wyrządzone przez produkt lub szkody, które mogą 

powstać na skutek jego wykorzystania przez użytkownika lub przez innych. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, że wyrób jest 

prawidłowo zainstalowany, obsługiwany i przechowywany zgodnie z instrukcją.  

Charakterystyka działanie 

Generator z funkcją jonizacji umożliwia kompleksowe oczyszczanie powietrza dzięki wyposażeniu go w dwa niezależnie pracujące moduły: 

 I. Generator ozonu 

1. Generator ozonu produkuje ozon, nazywany aktywnym tlenem o symbolu 03 i różni się od zwykłego tlenu tym, że tlen ma trwałą 

postać 02. Okres połowicznego rozpadu ozonu wynosi w powietrzu od 40 minut do 30 minut, a w wodzie od 30 min do kilku minut. 

W ten sposób po 2 gadzinach wyprodukowany ozon prawie w całości powraca do naturalnego tlenu, a w tym czasie pełni funkcje 

silnego sterylizatora i utleniacza. Ozon działa bakteriobójczo, usuwa lub ogranicza bakterie, wirusy, grzyby, pleśnie, pestycydy, 

fungicydy, roztocza, pyły i pyłki alergiczne w powietrzu i wodzie, oraz jako gaz dociera zarówno do produktów żywnościowych jak i 

do wszelkich przedmiotów w pomieszczeniu ozonowanym. Jako jeden z najsilniejszych utleniaczy usuwa wszelkie zapachy 

pochodzenia organicznego i nieorganicznego w tym tytoniowe, od zwierząt i ptaków, pożarowe, popowodziowe i inne. W większych 

stężeniach zabija insekty i gryzonie których żaden inny środek nie jest w stanie całkowicie wyeliminować. Ozon nie maskuje zapachów 

lecz je usuwa. 

2. Ozon doskonale rozpuszcza się w wodzie, dotleniając ją i usuwając z niej wszelkie zanieczyszczenia wtrącenie typu chlor, żelazo, 

wapń, glony itp. Kąpiel w ozonowanej wodzie działa korzystnie na likwidację schorzeń skórnych typu grzybice i inne. Ozonator 

zaopatrzony jest w dwie rurki i dyfuzory umożliwiające ozonowanie wody zarówno dla celów spożywczych i oczyszczających produkty 

w kuchni jak i pielęgnacji ciała w łazience. 

3. Ozon posiada mocno rozpoznawalny zapach (jak powietrze po burzy) już w bardzo małych, wielokrotnie mniejszych od 

dopuszczalnych stężeniach co sprawia, że praca z ozonem jest bezpieczna pod warunkiem, że obsługuje się go wg. niniejszej instrukcji. 

 

II. Moduł jonizatora 

1. Moduł jonizatora posiada wydajny generator jonizujący ujemnie, prozdrowotne cząstki powietrza. Dzięki temu jonizator ma 

zastosowanie do czyszczenia powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych do 60m2, jak również w obiektach użyteczności publicznej, 

handlowych, biurowych, przemysłowych. Jest również bardzo skuteczny do wytrącania pyłów i zapachów przy hodowli ptaków i 

innego inwentarza. 

2. Jonizator skutecznie wytrąca alergeny, pyłki kwiatowe, roślinne oraz roztocza. 

3. Skutecznie wytrąca pyły i pyłki z zanieczyszczeń przemysłowych, środowiskowych, oraz przy hodowli ptaków i zwierząt. 

4. Ogranicza w powietrzu bakterie, wirusy grzyby, pleśnie. 

5. Do stosowania w pomieszczeniach do 60m2 przy wysokości 3m. 

6. Bardzo sprawny energetycznie, pobór mocy tylko 10W, przystosowanej do procy ciągłej. 

7. Jonizuje ujemnie, prozdrowotnie powietrze w pomieszczeniach poprawiając samopoczucie, dotleniając organizm, działa 

antystresowo i regenerująco. 

8. Niezbędny i niezawodny w skuteczności dla alergików. 

9. Nie posiada kosztownych filtrów wymagających wymiany. Raz na kwartał delikatnie suszarką przedmuchać otwór wylotowy 

jonizatora przez kilka sekund. 

 

Charakterystyka—praktyczne zastosowania  
Oddziaływanie ozonu: 

1. Poprzez silne utlenianie działa bakteriobójczo, wirusobójczo i grzybobójczo. 

2. Poprzez natlenianie poprawia metabolizm i odżywianie tkanek, aktywizuje system odpornościowy.  

3. Usuwa organiczne i nieorganiczne zapachy z pomieszczeń.  

4. Ozon nie maskuje zapachów lecz je usuwa! 

 

 



Nawet niewielkie stężenia ozonu zmniejszają lub usuwają: 

1. Odór papierosowy oraz inne zapachy organiczne i nieorganiczne. 

2. Grzyby tworzące pleśnie np. na ścianach, zapach stęchlizny, choroby skóry, jamy ustnej. Eliminuje również zarodniki grzybów - skutki 

działania są długotrwałe. 

3. Roztocza powodujące alergie, ataki astmy, wyczerpanie organizmu. 

4. Drobnoustroje powodujące zakażenia bakteryjne, stany zapalne, choroby bakteryjne, gnicie żywności itp. 

5. Pestycydy, fungicydy, azotany, oraz pleśnie i grzyby z warzyw i owoców. 

6. Hormony, anaboliki i inne zanieczyszczenia w mięsie, drobiu, owocach morza. 

Oddziaływanie jonów ujemnych: 

1. Wytrącają alergeny, pyłki kwiatowe, roślinne i roztocza. 

2. Jonizują ujemnie prozdrowotnie powietrze. 

3. Wytrącają kurze, pyły i pyłki z pomieszczeń domowych, biurowych, handlowych itp. 

4. Wytrącają pyłki i alergeny od ptaków i zwierząt domowych. 

 

Ozon jest jednym z najskuteczniejszym środków dezynfekujących. Działanie bakteriobójcze wykazuje już w stężeniu około 13µg/dcm3. Działanie 

bakteriobójcze ozonu jest 50 razy skuteczniejsze i 3tysiące razy szybsze niż chlor. 

Praktyczne zastosowania: 
1. Usuwanie bakterii, wirusów, pleśni, grzybów, fungicydów, pestycydów i azotanów z owoców i warzyw w celu ich oczyszczenia i 

przedłużenia świeżości i trwałości. Warzywa i owoce - maksymalny ładunek do 10kg włożyć do plastikowego lub szklanego naczynia 

i zalać wodą do całkowitego zanurzenia. Umieścić w wodzie rurkę z dyfuzorem ozonatora. Włączyć ozonator na 10min. po 

zakończeniu ozonowania owoce lub warzywa pozostawić w wodzie do 10min. po czym odlać wodę z naczynia. Warzywa i owoce 

mogą podlegać dalszej obróbce spożywczej. Owoce i warzywa można również ozonować (zwłaszcza owoce miękkie maliny, 

truskawki) w powietrzu umieszczając je luzem w pojemniczkach w foliowych woreczkach strunowych wprowadzając rurkę dyfuzora 

do torebki i zamykając ją. Czas ozonowania 10min. Przed spożyciem odczekać 20min. 

2. Odkażanie i odświeżanie mięsa, drobiu, jaj w celu usunięcia zanieczyszczeń metalicznych, mikroorganizmów, hormonów, 

antybiotyków itp. Ładunek do 5kg umieścić w naczyniu jak w punkcie 1 zalać wodą i ozonować 10min. Wylać wodę osuszyć na sicie 

lub durszlaku. Produkty można przyrządzać bezpośrednio do spożycia lub przechowywać w lodówce czy zamrażarce. 

3. Ryby, owoce morza ozonować jak mięso, ale czas ozonowania wynosi 10min. 

4. Ozonowanie ryżu, grochu, fasoli, kasz gruboziarnistych. Umyć w wodzie, umieścić w naczyniu zalać wodą. Włożyć rurkę z dyfuzorem 

ozonatora do naczynia ozonować 10min. Gotować w wodzie na którą działał ozon. Tak ugotowane produkty będą dużo smaczniejsze 

i zdecydowanie dużo zdrowsze. 

5. Dezynfekcja zastawy stołowej, naczyń, sztućców, desek do krojenia. Ozonujemy w wodzie 10min. 

6. Ozonowanie wody pitnej. Dyfuzor zanurzamy w plastikowej butli z wodą o pojemności do 10 litrów lub plastikowym wiaderku 

napełnionym wodą z kranu. Czas ozonowania 10min. Skutecznie na ozonujemy i dotlenimy wodę a jednocześnie oczyścimy ją z 

pozostałości chloru, bakterii, metali czy chloroformu. Tak przygotowaną wodę (po 20min.) używamy do gotowania, picia, płukania i 

mycia zębów. 

7. Kąpiel ozonowa. Działa korzystnie poprzez: dotlenie skóry, odprężenie organizmu, leczy cellulit, choroby grzybowe skóry, trądzik. 

Usuwa nieprzyjemny zapach stóp i potu. Rurkę z dyfuzorem umieszczamy w napełnionej częściowo wodą wannie o temperaturze do 

45°C i ozonujemy przez 10min. 

8. Ozonowanie pomieszczeń: pokoi, kuchni, łazienek, sanitariatów, garaży, piwnic itp. skutecznie je dezynfekuje i usuwa wszelkie 

zapachy jak dym papierosowy, stęchlizny, zapach moczu, zwierząt domowych itp. Pomieszczenia powinniśmy ozonować  minimum 

10 minut na każdy 1m2. Ozonator lub wężyk ozonatora umieszczamy w pomieszczeniu możliwie wysoko. Zaleca się aby w trakcie 

ozonowania włączony był nieduży wentylator mieszający powietrze na minimalnym poziomie pracy. W czasie ozonowania i 

wietrzenia w pomieszczeniu zabrania się przebywać ludziom, zwierzętom i ptakom. 

9. Lodówki. Włożyć silikonową rurkę ozonatora do komory lodówki z produktami. Zamknąć drzwiczki. Ozonować dwa razy po 15min. z 

przerwą 30min. W ten sposób usuniemy wszelkie zapachy oraz grzyby, pleśnie, bakterie. 

10. Szafy ubraniowe, garderoby, szafki z obuwiem, pomieszczenia dla zwierząt. Umieścić rurkę ozonatora lub ozonator w obiekcie. 

Włączyć ozonator dwa razy po 15min. z przerwą 30min. następnie wywietrzyć. 

11. Samochody osobowe, środki transportu. Ozonowanie wnętrz samochodów jest jedynym skutecznym sposobem usunięcia z tapicerki 

wnętrza samochodu, układu klimatyzacji, bakterii, wirusów, zarodników pleśni i grzybów oraz zapachów. Ozonowanie powinno się 

przeprowadzać co najmniej dwa razy w roku. Ozonowanie przeprowadzamy w trzech cyklach po 30min z przerwami 15min 

wprowadzając rurkę z ozonatorem przez lekko uchyloną szybę drzwi do wnętrza samochodu, oraz do wlotu powietrza i włączając 

wentylator samochodu na niski poziom obiegu wewnętrznego. Po zakończeniu ozonowania otworzyć drzwi samochodu i wywietrzyć. 

12. Ozonowanie oliwy z oliwek. Najlepiej przeprowadzić zasilając wejście ozonatora tlenem medycznym poprzez reduktor i 

przepływomierz ustawiając przepływ tlenu w przedziale 0,5-1 litra/minutę. Zanurzamy rurkę ozonatora w pojemniku z oliwką w ilości 

do 0,5 litra i ozonujemy przez 30min. Następnie rozlewamy na ozonowaną oliwkę do ciemnych buteleczek o objętości 50-100ml i 

przechowujemy w temperaturze do 20°C. Aktywny ozon połączony jest z oliwką w okresie do trzech miesięcy. Na ozonowana oliwka 

doskonale pielęgnuje zarówno zdrową skórę jak i skutecznie pomaga w leczeniu różnych schorzeń skórnych i odleżynach. 

 


