
HE-152R 
Generator ozonu 
 
INSTRUKCJA OBSŁUGI  
 
 
 
 
 

OSTRZEŻENIE: 

 

Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, aby zapewnić prawidłową 
instalację i obsługę. 

 

1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 
Model: HE-152R 
Zasilanie: AC 220-240V/50Hz 
Moc: 85W 
Płyty ozonowe: 95x70mm 
Wydajność: 8000 mg/h 
Objętość powietrza: max. 106 CFM (3m3/min.) 
Głośność: 40 dB 
Wymiary produktu: 220x170x160 mm 
Wymiary pudełka: 270x240x240 mm 
Waga: 2.4 kg 
Powierzchnia: 120 m2 
 
 
2. Cechy produktu  
 

• Nowa konstrukcja modułu ozonowego, łatwa do wymiany ręcznie.  
• Wydajny, cichy, przenośny, lekki i łatwy w utrzymaniu. 

• Radiator redukujący ciepło na płycie ozonowej, dłuższa żywotność. 

• Wykorzystanie opracowanej technologii kontrolowanych wyładowań koronowych 
z ozonu. 
 
 

 

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, urządzenie jest 

wyposażone we wtyczkę uziemiającą z trzecim bolcem (uziemiającym). 

Ta wtyczka pasuje tylko do gniazdka z uziemieniem. Jeśli wtyczka nie 

pasuje do gniazdka, należy skontaktować się z wykwalifikowanym 

personelem w celu zainstalowania odpowiedniego gniazdka. Nie 

zmieniaj wtyczki w żaden sposób.  
 

UWAGA: ABY UNIKNĄĆ RYZYKA PORAŻENIA PRĄDEM 
ELEKTRYCZNYM, NIE ZDEJMUJ POKRYWY. WEWNĄTRZ 
URZĄDZENIA NIE ZNAJDUJĄ SIĘ CZĘŚCI PODLEGAJĄCE 
SAMODZIELNEJ WYMIANIE LUB NAPRAWIE.



 

3.  WPROWADZENIE  
Oczyszczacz powietrza jest przeznaczony do usuwania zapachów w 
pomieszczeniach niezajmowanych. Urządzenie posiada wyłącznik czasowy, który 
umożliwia jego pracę przez maksymalny okres 3 godzin. Zegar wyłączy następnie 
urządzenie. Należy odczekać 40 minut przed powrotem na obszar poddany 
zabiegowi.  
(Przód) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Część Funkcja  
   

Pokrętło Przekręć pokrętło, aby ustawić czas pracy (do 3h).  

   

  Dioda Włączona, gdy urządzenie pracuje.  

Kontrolna   
   

 
(Tył) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Część Funkcja  
   

Uchwyt na 
bezpieczniki 

Wyjmowane bezpieczniki (w zestawie bezpiecznik zapasowy, 
1 lub 2A)  

   

Przewód 
zasilający 220~240V  przewód uziemiony  
    



 
 
4. ZASTOSOWANIE  
 

• Do użytku domowego: salon, kuchnia, łazienka, pokój dla zwierząt domowych  
• Restauracje, hotele, sklepy, biura 

• Pojazdy, łodzie itd. 

• Do usuwania formaldehydu (nowy dom, hotel, biuro), lodówki itd. 

 

5. SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI  
 

• Umieszczając urządzenie, połóż je na stabilnym podłożu, aby zapobiec jego 

przewróceniu się. 

• Upewnij się, że w obszarze tym nie przebywają ludzie lub zwierzęta.  

• Zamknij obszar pracy urządzenia w celu uniknięcia wycieku ozonu do pobliskich 

obszarów zajmowanych przez rośliny, zwierzęta lub ludzi. 

• Podczas czyszczenia należy wyłączyć urządzenie. 

 

6. EKSPLOATACJA  
 

• Aby używać urządzenia należy: 
 

• Zamknąć obszar pracy, który ma być poddany zabiegowi. 
 

• Oddalić wszystkich mieszkańców i zwierzęta domowe. 
 

• Umieścić urządzenie jak najbliżej źródła przykrego zapachu. 
 

• W środowiskach z indywidualnymi systemami ogrzewania i chłodzenia, należy 
włączyć wentylator i włączyć urządzenie ponownie. 

• Ustawić zegar na żądany czas i opuścić pomieszczenie. 

• Pozostawić na 40 minut przed ponownym wejściem do pomieszczenia, w którym 
pracowało urządzenie. 

• Powrócić do pomieszczenia i zapewnić odpowiednią wentylację. 

 

7. WYMIANA MODUŁU OZONOWEGO   
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 ozonowy:  



 

• Wyłącz zasilanie. 

• Wyciągnij moduł płytki ozonowej bezpośrednio ręką.  
• Zainstaluj nowy moduł płytki ozonowej. 

 

8. WYMIANA BEZPIECZNIKA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Uchwyt bezpiecznika (umieszczony z tyłu urządzenia obok przewodu 
zasilającego) 

 

Jak wymienić bezpiecznik: 
 
• Wyciągnij plastikowy uchwyt bezpiecznika.  
 
• Wyjmij zużyty bezpiecznik i zastąp go nowym. 
 
• Wymieniany bezpiecznik powinien posiadać 1 lub 2A (0,79 cala). 
 
 

 

9. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW  
 

 

Jeśli podejrzewasz problem z urządzeniem, sprawdź: 

 

• Czy urządzenie jest prawidłowo podłączone 

• Czy urządzenie jest prawidłowo uziemione 

• Czy bezpiecznik jest prawidłowo zainstalowany i działa 

 

Jeśli te czynności nie rozwiążą problemu, prosimy o kontakt z autoryzowanym 

dystrybutorem w celu naprawy lub wymiany. 

 

 
Made in P.R.C. 
Importer: Big5 Krzysztof Czurczak 
ul. Wysockiego 41/6  
42-218 Częstochowa 
NIP: 6861576041 


