
 
 

Generator ozonu 10 g/h 
HF198 

 
Instrukcja obsługi 

 



 
Informacje ogólne 
 
 

Nazwa Generator ozonu 

Model MF1008 

Wydajność 10000 mg na godz. 

Napięcie wejściowe AC220V 

Chłodzenie Chłodzenie wentylatorem 

Wymiary 30 × 25 × 22 cm 

Waga 2,2 kg 

 
 

Sposób użycia: 
 

 Wtyczkę urządzenia umieść w gniazdku. 
 Włącz timer na od 0 do 30 min lub zostaw w pozycji ON. 
 Opuść miejsce ozonowania, jak tylko urządzenie się włączy. 

 
 Ozonowanie samochodu – 15 min. Pamiętaj o włączeniu ogrzewania, żeby wyczyścić 

również układ ogrzewania samochodu. 
 Stare budynki, np. 60 m2 – 2x2x2 godz. W razie potrzeby powtórz ozonowanie. 
 Łodzie, przyczepy kempingowe itp. – 20–40 min. 
 W przypadku budynków o powierzchni 100 m2 lub większej zalecamy ozonowanie 

poszczególnych pomieszczeń. 
 Duże przestrzenie – 2x2x2x2x2 godz. W razie potrzeby powtórz ozonowanie. 
 Ozonowanie nadaje się również do dezodoryzacji odzieży i sprzętu sportowego. 

 
Odczekaj około 2 godz. po wyłączeniu urządzenia. Po tym czasie można przewietrzyć 
pomieszczenie. Najlepiej umieścić urządzenie około 1–1,5 m nad podłogą. Ozonowanie jest 
najbardziej skuteczne w ciepłych i suchych warunkach, żywotność urządzenia wydłuża się w 
przypadku ozonowania pomieszczeń ciepłych i suchych. Zimne, wilgotne i brudne powietrze 
skraca żywotność urządzenia. 

 

Instrukcje bezpieczeństwa: 
 Używanie uszkodzonego przewodu zasilającego może skutkować porażeniem prądem. 
 Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa użytkowania urządzeń elektrycznych. 
 Wyłącz urządzenie (OFF) i odłącz przewód zasilający od gniazdka przed przystąpieniem do 

prac konserwacyjnych. 
 Nieprzestrzeganie instrukcji może doprowadzić do poważnych obrażeń lub nawet śmierci. 
 Wdychanie powietrza o wysokim stężeniu ozonu przez krótki czas oraz wdychanie 

powietrza o niskim stężeniu ozonu przez dłuższy czas może spowodować poważne 
obrażenia. 

 NIE WOLNO WDYCHAĆ OZONU BEZPOŚREDNIO Z URZĄDZENIA. 
 Nie przechowuj paliwa, chemikaliów ani innych łatwopalnych cieczy lub oparów w pobliżu 

urządzenia. Jeśli olej, smar lub podobne substancje wejdą w kontakt z ozonem, może dojść 
do silnego pożaru. 

 Zwierzęta domowe, kosztowności, metale szlachetne, urządzenia elektroniczne i rośliny 
należy trzymać z dala od urządzenia podczas użytkowania. 

 



Ozon jest wyczuwalny w powietrzu, ma on charakterystyczny, wyraźny zapach, który jednak nie 
powinien być traktowany jako wskaźnik wysokiego stężenia ozonu. Objawy zatrucia gazem mogą 
pojawić się, nawet jeżeli zapach ozonu nie jest wyczuwalny. Dopuszczalne stężenia ozonu, na 
które mogą być narażeni pracownicy, to 0,1 ppm średnio przez 8 godz. dziennie, 5 dni w tygodniu; 
0,3 ppm w ciągu maks. 15 min. Stężenie ozonu 10 ppm jest uważane za niebezpieczne dla 
zdrowia i może prowadzić do śmierci. 

 

Stosowanie: 
Ozonator może być stosowany do usuwania z powietrza nieprzyjemnych zapachów np. pleśni, 
zwierząt domowych, dymu, chemikaliów, farby itp. 
Ozon może być stosowany przy leczeniu zwierząt (psów/kotów, dezynfekcja bud, szczotek, klatek 
dla ptaków itp.). 
 
Unikaj umieszczania dyfuzora zbyt blisko metalu lub przedmiotów z tworzyw sztucznych, ponieważ 
duże stężenie ozonu może powodować korozję. 
STĘŻENIE OZONU NIE POWINNO PRZEKRACZAĆ 70 PPM. 
 
Wdychanie ozonu może powodować podrażnienie nosa, gardła i płuc. Urządzenie powinno być 
wykorzystywane wtedy, gdy pomieszczenie jest puste. 
 

Zagrożenie dla zdrowia: 
Generator jest urządzeniem do użytku przemysłowego, domowego, komercyjnego. 
Generator wytwarza ozon. Ozon jest znanym środkiem dezynfekującym, który ma działanie 
bakteriobójcze przy stężeniu około 9–10 g/dm3. Działanie bakteriobójcze ozonu jest około 50 razy 
silniejsze i 3000 razy szybsze niż chloru. Ozon jest drażniącym gazem, który niszczy błony 
biologiczne. 
Wdychany ozon może zaszkodzić oddychaniu komórkowemu. Pierwszymi objawami podrażnienia 
ozonem (obserwowanymi przy stężeniach 0,2 g/dm3) są: kaszel, drapanie w gardle, senność i bóle 
głowy. Czas połowicznego rozpadu ozonu jest stosunkowo krótki, wynosi około 30 min., więc po 2 
godz. pozostaje tylko około 6% ilości początkowej ozonu. 
 
Po ozonowaniu przewietrz pomieszczenie. Użyj maski z filtrem węglowym, jeśli chcesz pozostać w 
ozonowanym pomieszczeniu. Stężenie ozonu do 0,1 ppm jest nieszkodliwe dla ludzi przez okres 
do 8 godz. Stężenie 10 ppm jest niebezpieczne przy narażeniu na jego działanie nawet przez kilka 
minut. Generatory ozonu mogą wytwarzać do 12,5 ppm (większe stężenie, szybszy rozpad). Do 
użytku komercyjnego stosowane są stężenia od 0,01 ppm do 3 ppm. Czas wyczerpania się ozonu 
wynosi 30 min. Dostępna jest różnorodna literatura na temat ozonowania, warto się z nią zapoznać 
dla bezpieczeństwa własnego i innych osób. 
 
1. Limit ekspozycji: 
W Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Europie akceptowane są następujące ograniczenia: 
• 8 godz. dziennie / 5 dni w tygodniu – 0,1 ppm, 
• 15 min (krótka ekspozycja) – 0,3 ppm. Generator ozonu może wytworzyć do 10 000 

miligramów ozonu na godzinę. W zamkniętej przestrzeni wydajność gwałtownie wzrasta i 
przekracza limit ekspozycji (0,3 ppm). 
 
2. Toksyczność ozonu 

Niezależnie od tego, czy limit ekspozycji zostanie przekroczony, ozon może powodować zapalenie 
dróg oddechowych. Wykazano, że ozon może powodować ataki astmy. Osoby z astmą nie 
powinny wchodzić do pomieszczeń, które zostały niedawno zdezynfekowane ozonem. Należy 
poczekać, aż ozon całkowicie się rozpadnie, a pomieszczenie zostanie dobrze wywietrzone. Ozon 
ma charakterystyczny zapach i jest łatwo wyczuwalny. Większość ludzi wyczuwa zapach ozonu o 
stężeniu około 1/10 limitu 15-minutowej ekspozycji. Bardzo silny zapach ozonu w powietrzu może 
oznaczać, że stężenie ozonu przekracza limit ekspozycji. 

 
 



OSTRZEŻENIA 

 Generator nie powinien być obsługiwany przez osoby z zaburzeniami węchu. 

 Przed użyciem pozostaw przestrzeń wokół urządzenia. 

 Nie sprawdzaj, czy ozon jest wytwarzany, wąchając część wyjściową generatora. 

 Krótkotrwałe wdychanie wysokich stężeń ozonu i długotrwałe wdychanie niskich stężeń 
ozonu może powodować poważne negatywne skutki fizjologiczne. 

 Urządzenie nie jest wodoodporne i można go używać tylko w pomieszczeniach. Nie 
dopuść, aby wilgoć przedostała się do wnętrza urządzenia. Nie używaj urządzenia w 
wilgotnym otoczeniu (powyżej 85%). Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w 
wyniku działania wilgoci. 

 Nie otwieraj, nie naprawiaj ani nie modyfikuj urządzenia. Generator ozonu korzysta z 
wysokiego napięcia prądu, które może doprowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci. 

 Nie dotykaj urządzenia, gdy jest otwarte lub włączone. 
 Trzymaj dzieci z dala od urządzenia. 
 Urządzenie powinno być odłączone od źródła zasilania, gdy nie jest używane. 
 Zabrania się używania urządzenia w pobliżu łatwopalnych lub wybuchowych substancji. 
 Nie dotykaj urządzenia mokrymi lub wilgotnymi rękami. 
 Unikaj używania sprzętu w miejscach, w których przechowywane są metale lub materiały 

syntetyczne. 
 Używaj tylko kompatybilnego kabla. 
 Nie smaruj kanałów wentylacyjnych olejami mineralnymi lub smarami. 
 Nie używaj urządzenia na dywanach lub podobnych powierzchniach. 

 

Konserwacja: 
Jeśli używasz generatora sporadycznie, przechowuj go w suchym miejscu i chroń przed kurzem. 
Jeśli używasz ozonatora codziennie lub często, powinieneś regularnie sprawdzać, czy system 
działa poprawnie i skutecznie. 

 
WAŻNE INFORMACJE: 
Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane przez urządzenie lub jego 
użycie. Jesteś wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie prawidłowej instalacji, konserwacji i 
przechowywania urządzenia. 
 
 

 
 

 


