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ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ 
A készülék használata előtt olvassa el a kézikönyvet és a későbbi használat során 
ügyeljen a biztonsági előírások betartására. A használat során javasolt az útmutató 
szerint eljárni az esetleges károk elkerülése érdekében és a leghatékonyabb hatás 
elérése végett!  
 

FIGYELEM! A HASZNÁLAT KÖZBEN A HELYISÉGBEN ÉLŐLÉNY NEM 
TARTÓZKODHAT! 
Az ózongáz közvetlen nagy töménységű belégzése nyálkahártya és légúti irritációt 
okozhat az élőlényeknek, ezért soha ne használja a készüléket amikor ember vagy 
bármilyen élőlény a kezelési területen tartózkodik. Távolítson el minden kényes 
anyagot (pl. olajfestmény, speciális szövetek) a kezelni kívánt területről, amelyekben 
esetleg kárt okozhat az ózonos kezelés. A készülék használata nem helyettesíti a 
megfelelő higiénés körülményeket, csupán annak elősegítése és fenntartása a célja. 
 
Fontos!  Ne lélegezze be az ózongázt és ne használja azt betegségek kezelésére. Az 
ózongázt csak tisztításra szabad alkalmazni. A magas koncentrációjú ózon káros 
hatással van az élő szervezetekre. Az ózonkezelés végeztével várjon 30 percet, hogy 
az ózongáz vissza tudjon alakulni oxigénné és csak ezután lépjen be a kezelési 
területre, majd szellőztesse ki a helységet. 
 
Ne használjon a gyártó által ajánlott tartozékoktól eltérő tartozékokat. 
Vigyázzon, hogy a készülék ne essen vízbe vagy bármilyen más folyadékba. Ha a 
készülék vízbe esik, ne próbálja meg azonnal kiszedni, először áramtalanítsa, húzza ki 
a tápkábelt a konnektorból. 
Minden alkalommal ellenőrizze a készülék vezetékének és csatlakozójának épségét. 
Soha ne használjon olyan töltőt, amelynek sérült a vezetéke vagy a csatlakozója. Ne 
kezelje nedves kézzel a készüléket és ne érjen nedves kézzel a csatlakozójához. 
Tartsa távol a készüléket meleg, forró felületektől. Ügyeljen arra, hogy a vezeték ne 
érintkezzen olyan felületekkel, amelyek felhevíthetik. Ügyeljen arra, hogy gyermeke 
ne játsszon a készülékkel. 
A csatlakozót kizárólag földeléssel ellátott konnektorba használja. Soha ne erőltesse 
a dugvillát a konnektorba, ha nem illeszkedik könnyen. Ebben az esetben használjon 
másik konnektort. Ne takarja le a készüléket a használat során, és utána sem amíg az 
le nem hűlt! 

Az áramütés elkerülése érdekében ne távolítsa el feleslegesen a készülék burkolatát, 
az ózonlap cseréjekor teljesen áramtalanítsa a készüléket, húzza ki a konnektorból a 
tápellátást biztosító kábelt! Ne helyezzen idegen tárgyakat a légszűrőbe. Ne tegyen 
tárgyakat a készülék első része, kimeneti nyílása elé. 
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Ne használja a készüléket a megengedett időintervallumnál hosszabb ideig, és ne 
kezdjen azonnali újabb kezelést, míg a készülék le nem hűlt (kb. 45 perc). Valamint 1 
percnél kevesebb ideig se használja a készüléket. Ellenkező esetben ez megrövidíti az 
ózongenerátor élettartamát vagy akár meg is hibásodhat, így a garanciáját elveszti a 
készülék..Gyártó a terméket az általa ebben az útmutatóban felsorolt felhasználási 
területekre javasolja. A termék beltéri használatra készült. 
 
A gyártó és forgalmazó nem vállal semminemű felelősséget a nem megfelelő 
használatért, a készülék és/vagy az ózongáz használata során keletkező vagy abból 
adódó károkért, eseményekért és sérülésekért! Továbbá a készülék szétszerelésével, 
megbontásával a jótállás érvényét veszti, ide nem értve az ózonlapok cseréjét.  

 
AZ ÓZONGENERÁTOR FELÉPÍTÉSE 
ELÖLNÉZET 

Időzítő / Vezérlőgomb: 
Helyezze áram alá a 
készüléket; 

Forgassa el a 
vezérlőgombot az 
óramutató járásával 
megegyező irányba az 
időzítő beállításához. 

Forgassa el a 
vezérlőgombot az 
óramutató járásával 
ellentétes irányba a 

”Hold” folyamatos üzemmódért. 
 
Jelzőfény: 
A lámpa folyamatosan pirosan világít, amíg a készülék működésben van. 
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HÁTULNÉZET 

 
 

SPECIFIKÁCIÓ 

Elektromos ellátás 18AWG, 63''(150cm) vezeték 
AC 220V / 50Hz. (Európa), 3G*0.75mm², 
63''(150cm) vezeték 

Energiafelhasználás 50W 

Ózonkibocsájtás 5000mg/óra 

Légáramlás 
mennyisége 

100CFM 

Zajszint <40dB 

Időzítő 0-120 perc 

Eszköz méretei 175mm*190mm*175mm 

Súly 1.58 kg 

Tápkábel bemenet Tartalék biztosítékot tartalmaz, 2 db 1 amper 
(1.25'' / 31mm) 
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HASZNÁLAT LÉPÉSRŐL-LÉPÉSRE 

 
1. Használat előtt szüntesse meg a szagforrásokat (kosz, szemét, ürülék stb.) 
2. Győződjön meg róla, hogy nem tartózkodik élőlény a helyiségben, mert az ózongáz 
közvetlen nagy töménységű belégzése nyálkahártya és légúti irritációt okozhat. 
Továbbá távolítson el minden kényes anyagot a kezelni kívánt területről (pl. olaj 
festmények és speciális szövetek, gumi származékok) melyekben esetleg kárt 
okozhat az ózonos kezelés. Ezeknél érdemes egy kisebb, illetve rövid ideig tartó 
használattal megbizonyosodni, hogy nincs károsító hatása az adott tárgyra vagy 
eszközre. 
3. Zárja le a kezelni kívánt területet! Zárható helyiségek esetében ajtókat és 
ablakokat. Érdemes minél zártabb területet létrehozni, hogy az ózongáz bent 
maradva hatékonyabban kifejthesse hatását 
4. Vegye ki a készüléket és annak összes tartozékát a dobozából.  
5. Olvassa végig figyelmesen a használati útmutatót. 
6. Helyezze a készüléket egy olyan felületre amely száraz, sík, vízszintes és stabil. 
7. Helyezze el az ózongenerátort a legerősebb szagforráshoz közel, figyeljen arra, 
hogy a levegő át tudjon áramolni a készüléken (ne takarja le és zárja el a ventilátor 
útját és az ózon kimeneti részét)! Nagyobb helyiségek kezelésekor ajánlatos kisebb 
részterületekre bontani a kezelésre szoruló területet és külön-külön alkalmazni az 
eszközt (pl. szobánként, helyiségenként). 
8. Csatlakoztassa a tápkábelt a hálózati kivezetésbe a készüléken, majd dugja be a 
konnektorba. 
9. Állítsa be az időzítőt a kívánt értékre és hagyja el a járművet, helyiséget! Egyszerre 
maximum 2 órát használja a készüléket, ahogy az időzítő is engedi! Ha szükséges 
további kezelés, akkor kérjük várjon kb. 30 percet, mielőtt újra indítaná a készüléket, 
ellenkező esetben ez megrövidíti az ózongenerátor élettartamát vagy akár meg is 
hibásodhat. 
10. Mielőtt újra elfoglalná a kezelt területet, bizonyosodjon meg róla, hogy a 
készülék kezelési ideje letelt és várjon további 30 percet, majd szellőztessen ki. 
13.Ha további kezelés szükséges (pl. nem szűntek meg teljesen a szagok), akkor 
kérjük ismételje meg a folyamatot, miután a készülék lehűlt. 
14. Ha nem szükséges további kezelés, akkor a készüléket kérjük kapcsolja ki és 
áramtalanítsa azt (húzza ki a konnektorból). 
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GOMBOK FUNKCIÓI 
- Off:  Kikapcsolás mód. 
- Timer/Időzítő/: Forgassa az óramutató járásával megegyezően, hogy az időzítőt a 
kívánt időtartamra állítsa. Max időtartam 120 perc. Az egység automatikusan 
kikapcsol, ha eléri az időzítőn megjelenő időt. 

- Tartás /Hold/: Forgassa el a készülék időzítőjét óramutató járásával ellentétesen a 
„HOLD” állásba, hogy folyamatosan működjön. A kezelést befejezheti ebben az 
üzemmódban, ha visszatekeri az  

időzítőt 'OFF' állásba. 

 

TERÜLETKEZELÉSI ÚTMUTATÓ 
A kezelés hatékonysága függ a kezelt terület nagyságától, a felhasználás módjától és 
a kezelés időtartamától. 
 
Az alábbi táblázatban egy 3m belmagasságú lakás közepesen szennyezett 
légtisztításához mutatunk példát: 
 

Terület mérete 
(m2)   

0-9 10-18 19-27 28-36 37-45 46-72 73< 

Légtér (m3) 0-27 30-54 57-81 84-108 87-135 138-216 219< 

Kezelés 
időtartama (p) 

15 20 30 45 60 100 120/ hold 

 
A táblázatban szereplő üzemidők a hatékony működéshez szükséges 2,34 ppm 
(milliomod rész) ózongáz sűrűség eléréséhez szükséges időtartamok, melyek 
maximum 45 °C hőmérséklet és 80 %-os páratartalom alatt érvényesek. 
Bizonyos esetekben szükséges lehet hosszabb időtartamú többszöri kezelés. A 
kezelés gyakorisága az Ön igényeitől függ. Legalább hetente egy alkalommal javasolt 
a rendszeres légtisztítás érdekében. 
Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy a kezelt helyiségben az ózongáz a kezelés 
végeztével ködszerű képződményt alkot. 
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Ez teljesen normális fizikai jelenség ha például egy kis helyiségben nagy 
töménységben és/vagy több órát használja a készüléket. 
Ilyen esetben előfordulhat, hogy tovább tart az ózongáz lebomlása.  
 
Nem elegendő szellőzés esetén tapasztalható, hogy néhány óráig még érezhető 
marad a fertőtlenítés közben keletkezett ózon illat, ennek megszűnéséig nyissa ki az 
ablakokat és ajtókat. 
 
A használati útmutatóban leírtak szerinti használat mellett, a tovább tartó vagy 
rendszeresebb használat negatív hatásai nem ismertek. 

 

TOVÁBBI FELHASZNÁLÁSI MÓDOK:  
 
Klíma tisztítás épületekben: helyezze minél közelebb a klíma beltéri egységhez, hogy 
hatásos legyen a kezelés. 
Klíma tisztítás gépjárműben: helyezze el a készüléket a hátsó ülés közepére, majd 
állítsa közepes ventillátor fokozatra és belső keringetésre a légbefúvókat, a 
légáramlatot pedig irányítsa a szélvédőre. Klíma ne legyen bekapcsolva. Használat 
után alaposan szellőztesse ki a gépjárművet. 
Penészgomba ellen: ózongenerátor használata előtt javasoljuk párátlanító 
használatát és a penész fizikai eltávolítását, az újbóli kialakulás ellen. Javasoljuk a 
rendszeres, gyakori és nagyobb töménységű kezelést. 
Rovarok ellen: az ózongáz elzavarhatja a rovarokat a kezelt helyiségből. Ez nagyban 
függ a kezelni kívánt terület nagyságától, az ózongáz koncentrációjától, a kezelés 
gyakoriságától, a rovar fajtájától, illetve az elterjedés mértékétől. Javasoljuk a 
rendszeres, gyakori és nagyobb töménységű kezelést. 
 
FIGYELEM: csak használaton kívüli helyiségben alkalmazza. A növényeket, állatokat, 
élőlényeket, embereket vigye ki a szobából a kezelés időtartamára, és azt követő 30 
percre. 

A kezelés után ózon szaga maradhat a helyiségben. A kezelés után nyissa ki az ajtókat 
és ablakokat, szellőztessen legalább 30 percig, mielőtt az emberek visszatérnek a 
helyiségbe.  
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TÁROLÁS 

Kérjük NE használja és tárolja az ózongenerátort az alábbi módokon, helyeken: 
• Nyirkos és nedves környezetben • Poros helyen • Napfénynek kitéve • 40 °C 
hőmérséklet felett • 75 %-os páratartalom felett • Korrozív gázos légtérben 
 
Ellenkező esetben ezek megrövidítik az ózongenerátor élettartamát vagy akár meg is 
hibásodhat, így a garanciáját elveszti a készülék! Ha a használat során vagy álló 
helyzetében a készülék rácsozatát por takarja azt egy enyhén nedves törlőronggyal 
törölje le, és várja meg amíg megszárad, csak azután használja újra a készüléket. 
Amennyiben huzamosabb ideig nem használja a készüléket, kérjük kapcsolja ki és 
áramtalanítsa azt (húzza ki a konnektorból). A készülék elzárva és gyermekek 
számára hozzáférhetetlen, száraz és hűvös helyen tartandó! 

 
GARANCIA ÉS ELÁLLÁS 
 
A készülékre a vásárlás napjától számított 4 év gyártói garanciát vállalunk. 
Mire terjed ki a garancia? 
A termék rendeltetésszerű használat mellett fellépő meghibásodás. 
Gyártás során esetlegesen keletkezett hibák, és esetleges anyaghibára 
visszavezethető hibák.  
Mire nem terjed ki a garancia? 
A tulajdonos által szándékosan vagy véletlenül okozott kár. 
A termék gondatlan, hibás felhasználásból eredő vagy jogosulatlan javítás által 
okozott károk. 
Természetes értékcsökkenés pl. anyagkopás, ózonlap elhasználódás. 
Ki a garancia jogosultja? 
A garanciális igényeket az eredeti vásárló érvényesítheti, a garancia nem 
átruházható. 
Hogyan érvényesíthető a garancia? 
A garancia érvényesítéséhez küldjön emailt a hello@ozongeneratorshop.hu email 
címre, „Garancia” tárgymezővel. Az üzenetben írja meg a termék pontos nevét, hiba 
leírását, vásárlás dátumát és számla sorszámát. 
 
Mi történik garancia érvényesítésekor? 

mailto:hello@ozongeneratorshop.hu
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Garancia érvényesítés esetén a meghibásodott termék visszaszállításáról a vevőnek 
kell gondoskodnia, amelynek visszatérítjük a költségét, amennyiben a reklamáció 
jogos volt. 
Ha a termék javítható, akkor első körben szervízeljük és javítjuk a készüléket. Ha a 
termék nem javítható, akkor cseréljük. 
Bizonyos körülmények között visszafizetjük a vételárát. 
3 napon belüli meghibásodás esetén cseréljük a készüléket. 
Amennyiben a bevizsgálás után a termék hibátlanul működik, vagy rajtunk kívülálló 
okok miatt hibásodik (pl.: rosszul eltávolitott ózonlap), nem áll módunkban cserélni, 
illetve visszatéríteni a számlán szereplő végösszeget. A terméket szállítási díj 
felszámítása mellett visszaküldjük (utánvéttel). 

 
ELÁLLÁS: 
 
Termékeinkre a törvényileg előírt 14 nap helyett 30 napos elállást biztosítunk. 
Elálláskor a terméket sérülésmentes, hiánytalan állapotban kell visszaküldeni. 
Ha a terméket vevő nem csak kipróbálta, hanem ezen felül is használta, akkor a 
termék ebből fakadó értékcsökkenésért felelősséggel tartozik a vállalkozás felé (pl. 
szűrő tisztítása) és az eladó értékcsökkentett visszatérítést állapíthat meg. 
Amennyiben a készüléket használatba vették, úgy az elállásra nincs mód. Elállás 
esetén a terméket eredeti csomagolásában, a vevő saját költségére küldi vissza. 

 
KARBANTARTÁS 

Ha gyanítja, hogy problémája van a készülékkel, ellenőrizze a következőket: 
• Az egység megfelelően van csatlakoztatva és be van kapcsolva. 
• A konnektor működik-e. 

• Tisztítsa meg vagy cserélje az ózonlemezeket az alábbiak szerint, ha az 
ózonkibocsátás gyenge. 
• Figyeljen rá, hogy tiszta, zsírmentes, és egyéb szennyeződéstől mentes legyen az 
ózonlemez.  
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BIZTOSÍTÉK MEGVIZSGÁLÁSA, CSERÉJE: 
A készülékben található biztosíték zárlat esetén leold, ami a hálózati kábelkivezetés 
melletti rekeszben, a készülék hátsó részén található. 
Ha nem működik a készülék, ellenőrizze a biztosítékot. 
1. Ellenőrzés előtt áramtalanítsa a készüléket. 
2. Ellenőrizze a biztosítékot, hogy megfelelően van-e felszerelve és nem égett-e ki. 
3. A biztosíték cseréjéhez pattintsa fel a biztosítéktartót, majd húzza ki azt a helyéről. 
4. Cserélje ki a plusz biztosítékre a régit, amennyiben szükséges. Használjon 1 
amperes, 1,25 inches biztosítékot. 

 
 

SZŰRŐ TISZTÍTÁSA: 
Az optimális használat érdekében 6 havonta tisztítsa meg a szűrőt. 

Szűrő tisztítása: 
1. Vegye le a szűrőt, amit a 
készülék hátsó részén talál. 
2. Mossa le csapvíz alatt. 
3. Ellenőrizze, hogy a szűrő 
száraz-e és helyezze vissza a 
készülékbe. 

Az optimális használat érdekében 6 havonta tisztítsa meg a szűrőt. 

AZ ÓZONLAP TISZTÍTÁSA, CSERÉJE: 
Az ózon termeléséről a készülékben található ózonlap gondoskodik.  
Ezek az ózonlapok idővel elhasználódnak (korrózió, ívkisülés miatti kopás), így a 
készülék kibocsátott ózonmennyisége lecsökken, ezért a folyamatos és hatékony 
ózonkibocsátás miatt, használattól függően idővel ki kell cserélni az ózonlapokat. Az 
ózonlap elhasználódását a kezelés utáni jellegzetes ózonillat intenzitásának 
csökkenése jelzi. Használaton kívül a lapok használhatósága nem csökken. 
Ózonlapok beszerzéséhez kérjük keresse fel weboldalunkat. 
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1. Kapcsolja ki a készüléket és áramtalanítsa, húzza ki a konnektorból a tápellátást 
biztosító kábelt.  
2. Csavarja le a négy csavart a gép mindkét oldalán. 
3. Nyomja meg a fogantyút, lazítsa meg az ózontartót és húzza ki az ózonlapot. 
4. Tisztítsa meg vagy cserélje ki egy újra. 
5. Ellenőrizze, hogy a lemez száraz-e és helyezze vissza a készülékbe.  
6. Ellenőrizze, hogy a fém csatlakozók jól érintkeznek-e és az ózonlap bepattant-e a 
helyére. 
7. Csavarozza vissza az oldalsó lemezeket. 

 

 
 

HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ 
 
1.Nem működik a készülék: 
• Ellenőrizze, hogy bedugta-e a készüléket a konnektorba. 
• Ellenőrizze, hogy a készülék vezetékének csatlakozója teljesen be van-e tolva a 
készülék hátuljába. 
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• Ellenőrizze, hogy a konnektor képes megfelelő teljesítményt leadni. • Ellenőrizze, 
hogy a biztosíték nem oldott-e le. 
• Ellenőrizze, hogy a biztosítéktartó ház fedele megfelelően illeszkedik-e. 
• Ha továbbra sem működik, akkor a készülék szervizelésre szorul.  
 
2. A ventilátor működik, de a készülék nem termel ózont: 
• Ellenőrizze a készülékben található ózonlapokat. Ha azok repedtek vagy töröttek, 
esetleg elhasználódtak, akkor ki kell cserélni őket. 
• Ha az ózonlapok megfelelőek és továbbra sem termelődik ózongáz, akkor a 
készülék szervizelésre szorul. 
 
3. A készülékből égett szag jön, nagyokat szikrázik: 
• Áramtalanítsa a készüléket (húzza ki a konnektorból)! 
• Vegye ki és tisztítsa meg az ózonlapokat, majd száradás után kenje be 
hűtőpasztával a hűtőborda felőli oldalakat vékony rétegben és azután helyezze vissza 
azokat. 
• Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor cserélje az ózonlapokat. 
• Ha az ózonlapok cseréje után sem szűnik meg a probléma, akkor a készülék 
szervizelésre szorul, ebben az esetben kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot a 
hello@ozongeneratorshop.hu email címen. 
4. A levegőáramlás korlátozott (nem elég jól fúj a készülék): 
• Tisztítsa meg az elülső és hátsó rácsokat. 
• Tegye távolabb a készüléket bármilyen akadálytól, hogy azon megfelelően 
áramolhasson keresztül a levegő 

 
CSOMAG TARTALMA: 
1 db ózongenerátor ózonlappal; 1 db tápkábel, 1 db “Ne zavarj” kilincsakasztó, 1 db 
magyar nyelvű kezelési útmutató, 1 db német és angol nyelvű kezelési útmutató, 
jótállási jegy (annak hiányában számlával érvényesíthető a garancia) 
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