
HE-152 
 

Generator ozonu 
Instrukcja obsługi 
Dezynfekcja w pojazdach samochodowych  
 
Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi przed użyciem urządzenia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
OSTRZEŻENIE: aby zminimalizować ryzyko porażenia prądem elektrycznym, nie należy zdejmować pokrywy urządzenia. 

Wewnątrz nie zainstalowano części do samodzielnego serwisu. W przypadku awarii skontaktować się z wykwalifikowanym 
personelem. 
 
OSTRZEŻENIE: Znak błyskawicy wskazuje, że materiał nieizolowany w urządzeniu może spowodować porażenie prądem 

elektrycznym. Dla bezpieczeństwa wszystkich, nie usuwać żadnych pokryw urządzenia. 
 
 
 
 

EKSPLOATACJA 
 
Urządzenie jest przeznaczone do usuwania zapachów. Urządzenie posiada wyłącznik czasowy, który umożliwi mu pracę w trybie 
maksymalnym. Czas trwania 2 godziny. Czasomierz wyłączy sam urządzenie. Po zakończeniu pracy urządzenia należy dokładnie 
przewietrzyć dezynfekowaną przestrzeń. 
 
Aby poprawnie używać urządzenia należy: 

 Zamknąć obszar, który ma być poddany zabiegowi. 

 Usunąć wszystkich ludzi i zwierzęta domowe. 

 Zabrania się otwierania urządzenia w celu samodzielnego dokonywania napraw lub modyfikacji urządzenia.  

 Kiedy urządzenie nie jest używane powinno być wyłączone z gniazda zasilania. 

 Nie wolno używać urządzenia w środowisku gazów palnych lub materiałów wybuchowych.  

 Nie wolno dotykać urządzenia mokrymi lub wilgotnymi rękoma.  

 
 

 

 

UWAGA: 
To urządzenie nie jest urządzeniem medycznym. Nie zatrzymuj ani nie zmieniaj żadnych programów terapii medycznej 
lub leków bez porady lekarza. Nadmierne stężenie ozonu może powodować podrażnienie błony śluzowej lub dróg 
oddechowych. 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
Model: HE-152 
Zasilanie: AC 220-240V/50-60Hz 
Moc: 100W 
Płyty ozonowe: 90x100mm 
Wydajność: 7000-8000 mg/h 
Objętość powietrza: max. 105CFM (3 m3/min.) 
Głośność: 40 dB 
Wymiary produktu: 175x190x205 mm 
Waga: 2.5 kg 

 
 

UŻYWANIE URZĄDZENIA 
 
Przód: 

 

Część Funkcja  
   

Pokrętło Przekręć pokrętło, aby ustawić czas pracy.  

   

  Dioda Włączona, gdy urządzenie pracuje.  

Kontrolna   
   

 

Tył: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Część Funkcja  
   

Uchwyt na 
bezpieczniki 

Wyjmowane bezpieczniki (w zestawie bezpiecznik zapasowy, 
2A, 0,79 cala)  

   

Przewód 
zasilający 220~240V  przewód uziemiony  
    



 

KONSERWACJA 
 
Kiedy urządzenie nie wytwarza już wystarczająco dużo ozonu, aby był skuteczny, moduł ozonowy powinien zostać wymieniony 

(zwykle należy go wymienić po 6000 h pracy). 

 

Jak wymienić moduł płytki ozonowej: 

 

 
1. Wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka. 
2. Odkręć śrubokrętem śrubę pokrywy i zdejmij ją. 
3. Wyciągnij płytkę ceramiczną z modułu generatora ozonu. 
4. Zainstaluj płytkę ceramiczną, jak pokazano na powyższym rysunku (należy uważać, aby nie zrzucić płytki). 

 
 
 
 
 

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 
 
Jeśli obserwujesz problemy w pracy urządzenia, sprawdź poniższe kroki: 

1. Prawidłowe zasilanie urządzenia. 
2. Prawidłowe umiejscowienie urządzenia na stabilnym podłożu. 
3. Bezpiecznik jest zainstalowany prawidłowo i w dobrym stanie. Aby wymienić bezpiecznik, wyciągnij plastikowy uchwyt 

bezpiecznika, wyjmij stary bezpiecznik i włóż nowy. Bezpiecznik wymienny musi mieć wartość 2A (0,79 cala). 
Tak jak na rysunku poniżej: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 

 
1. Ozon jest jednym z najskuteczniejszych środków dezynfekcyjnych jednakże jest gazem drażniącym. Pierwszymi objawami 

podrażnienia ozonem są kaszel, drapanie w gardle, senność oraz bóle głowy. Stężenie 0.1 ppm jest dla człowieka niegroźne 

przy maksymalnie ośmiogodzinnej ekspozycji. Stężenie 10 ppm jest już groźne przy kilkuminutowej. 

2. Zabrania się używania urządzenia w pomieszczeniach o zbyt wysokiej temperaturze (powyżej 42°C, wilgotności i zapyleniu 

– może to mieć negatywny wpływ na produkcję ozonu i żywotność urządzenia. 

3. Nie należy dotykać ani przenosić urządzenia podczas pracy, przenoszenie urządzenia powinno się odbywać z zachowaniem 

należytej ostrożności. Zabronione jest zastawianie frontu urządzenia – może to zakłócić wentylację urządzenia.  

4. Urządzenie powinno być umieszczone w miejscu niedostępnym dla dzieci.   

5. Przy używaniu urządzenia do oczyszczania powietrza w zamkniętym pomieszczeniu, w czasie procesu oczyszczania nie 

mogą w nim przebywać ludzie ani zwierzęta. Po zakończeniu pracy urządzenia oczyszczane pomieszczenie należy 

bezwzględnie przewietrzyć przed ponownym przebywaniem w nim ludzi i zwierząt.  
6. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów w trakcie używania urządzenia (np. zawrotów głowy), należy natychmiast 

przerwać użytkowanie ozonatora.  

7. Zabrania się używania urządzenia przez zbyt długi czas w jednym pomieszczeniu. Zbyt długie użycie we wnętrzu pojazdu 

może spowodować uszkodzenie klejonych elementów.  
8. Progowym stężeniem od którego zaczyna się dezynfekcja jest wartość 1 g ozonu na 10m3 pomieszczenia.  

 



OSTRZEŻENIE 
 

1. Generatora nie powinni obsługiwać ludzie z zaburzeniami węchu. 
2. Należy pozostawić wolną przestrzeń wokół urządzenia przed jego użyciem 
3. Nie należy sprawdzać produkcji ozonu poprzez bezpośrednie wąchanie wylotu generatora. 
4. Krótkotrwałe wdychanie ozonu w wysokich stężeniach jak i długotrwałe wdychanie ozonu w niższych stężeniach 

może spowodować poważne negatywne skutki fizjologiczne. NIE WOLNO wdychać ozonu bezpośrednio z 

urządzenia. 

UŻYWANIE URZĄDZENIA DO DEZYNFEKCJI POJAZDU 
 
 
Przygotowanie urządzenia: 
 

1. Podłącz urządzenie do źródła zasilania. Jeżeli urządzenie pracuje będzie świeciła się czerwona dioda.  

2. Przy pomocy pokrętła ustaw czas wytwarzania ozonu.  

Przygotowanie samochodu do dezynfekcji:  
 

1. Pojazd nie może być umieszczony w miejscu nasłonecznionym. 

2. Temperatura kabiny pojazdu nie powinna przekraczać 25 °C. 

3. Pojazd musi być ustawiony tak aby przez czas dezynfekcji nie było konieczności jego przestawiania.  

4. Wyjąć z wnętrza pojazdu wszystkie źródła zapachów ( np. drzewko zapachowe ). 

5. Uruchomić silnik pojazdu. 

6. Uruchomić układ klimatyzacji, ustawić obieg wewnętrzny oraz uruchomić dmuchawę nawiewu. 

 
Rozpoczęcie dezynfekcji wnętrza pojazdu:  
 

1. Umieść urządzenie we wnętrzu pojazdu. 

2. Dyszę wylotową ozonu ustawić tak aby nie była skierowana na elementy tapicerki pojazdu lub deskę rozdzielczą.  

3. Ustaw czas działania urządzenia i niezwłocznie oddal się z wnętrza pojazdu.  

4. NIE ZALECA SIĘ URUCHAMIANIA URZĄDZENIA NA WIECEJ NIŻ 2 MINUTY W SAMOCHODZIE 

OSOBOWYM !  

Ze względu na dużą wydajność urządzenia w średniej wielkości samochodzie osobowym bardzo szybko 

osiągane jest wymagane stężenie ozonu niezbędne do dezynfekcji. Zbyt duże stężenie może spowodować 

uszkodzenie wnętrza pojazdu 

Prawidłowe stężenie podczas którego zachodzi dezynfekcja to 1 gram na 10 m3, należy to uwzględnić podczas ustalania 
czasu pracy urządzenia w zależności od kubatury wnętrza pojazdu.  

 
5. Zamknij wszystkie drzwi i okna samochodu, który jest dezynfekowany.  

Po zakończeniu dezynfekcji przewietrz wnętrze pojazdu przez minimum 20 minut ! 
 

Firma 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. 
 
 
 
Dopuszczalna tolerancja wydajności ozonowania: ↑↓ 15% 

 
 
 
 
 
 
 
 
Made in P.R.C. 
 
Importer: Big5 Krzysztof Czurczak 

ul. Wysockiego 41/6  
42-218 Częstochowa 
NIP: 6861576041 

www.new-electric.pl 


