
PX-902
GENERATOR OZONU

INSTRUKCJA OBSŁUGI



SPIS
TREŚCI

1
2
3
4
5
6

Zasady bezpieczeństwa

Zasada pracy

Parametry

Komponenty i nazwy części

Użytkowanie

Obszar, czas i skutki ozonowania



ZASADY BEZPIECZEŃSTWA1

OSTROŻNIE

W celu właściwego i bezpiecznego używania urządzenia należy przeczytać niniejszą 
instrukcję.

DEFEKT ANALIZA PROBLEMU ROZWIĄZANIE

Powietrze nie uchodzi
z dozownika

Niewyczuwalny ozon w 
ujściu powietrza

Zepsuty generator ozonu Należy skontaktować się z 
producentem

Sprawdź, czy ujście nie przecieka oraz
czy nie zostało zakrzywione

Sprawdź, czy ujście nie jest zatkane

Wyczyścić ujście lub
wymienić na nowe

Jeśli jest odetkaj ujście

Nie świeci się dioda 
sygnalizująca włączenie
urządzenia

Urządzenie zostało niepoprawnie
włączone do sieci elektrycznej

Podłączyć ponownie lub
wymienić wtyczkę

Zbyt głośna praca 
urządzenia

Rezonans powierzchni, na której stoi 
urządzenie

Umieść na bardziej stabilnej
powierzchni

1. Urządzenie musi być odłączone w przypadku wykonywania czynności związanych z jego 
konserwacją, jak i naprawą.
2. W przypadku używania do oczyszczania wody, urządzenie powinno znajdować się nad 
powierzchnią wody w celu uniknięcia zamoczenia.
3. Nie należy używać urządzenia w środowisku wysokich temperatur (powyżej 42⁰ Celsjusza) 
oraz miejsc o dużej wilgotności bądź takich, gdzie występuje duże stężenie substancji oleistych. 
Środowiska te mogą skrócić czas życia produktu.
4. Nie należy dotykać ani przenosić urządzenia w trakcie pracy. Nigdy nie należy rzucać 
urządzeniem ani w żaden sposób go uderzać. Nie należy także blokować ujścia powietrza, 
ponieważ może wpłynąć to negatywnie na wentylację urządzenia.
5. Należy chronić oczy oraz drogi oddechowe przed bezpośrednim kontaktem z ujściem 
dozownika ozonu. Może to spowodować uczucie dyskomfortu.
6. Jeśli urządzenie jest używane do sterylizacji powietrza w niewentylowanym pomieszczeniu, 
należy korzystać z pomieszczenia dopiero ok. 10 minut po wyłączeniu ozonatora. Nie przebywać 
w pomieszczeniu w trakcie procesu oczyszczania.
7. Nie używać urządzeń w obecności silnego statycznego prądu elektrycznego i silnego pola 
magnetycznego. 
8. Ponieważ ozon ma silne właściwości utleniające, czas prania produktów gumowych, sprzętu i 
tworzyw sztucznych nie może być zbyt długi.
9. Nie należy otwierać ani demontować urządzenia samodzielnie.
10. Urządzenia nie powinny używać dzieci.
11. Woda poddana procesowi ozonowania jest zdatna do picia po 5-10 minutach.



PARAMETRY TECHNICZNE3
Mikrokomputer sterujący. Manualna obsługa urządzenia.

MODEL
ZASILANIE

MOC
WYDAJNOŚĆ OZONOWANIA

CZAS PRACY
WYMIARY

WAGA

PX-902
AC220~240V/50 Hz
15W
≤ 500 mg/h
max. 30 min.
260x190x60 mm
980 g

ZASADA PRACY2
Generator ozonu PX-902 wytwarza ozon na takiej samej zasadzie, jak dzieje się to podczas 
wyładować atmosferycznych w trakcie burzy. Dostarczane do urządzenia powietrze jest 
poddawane działaniu prądu o wysokim napięciu. Wynikiem tego procesu są 
wysokoreaktywne cząsteczki tlenu zwane ozonem (O3)

FUNKCJA OZONOWANIA
1. Ozon może polepszyć jakoś powietrza w pomieszczeniach, zabić bakterie oraz pozbyć się 
nieprzyjemnych zapachów. Może być także używany wewnątrz lodówek, szaf i garderób do 
2m².

2. Ozon rozpuszcza się w wodzie, w związku z czym może być używany do oczyszczania 
twarzy, kąpieli, mycia naczyń, warzyw, owoców.

OZONOWANIE SAMOCHODU
W celu odgrzybienia klimatyzacji samochodowej oraz usunięcia nieprzyjemnych zapachów z 
kabiny samochodowej należy umieścić ozonator powietrza na podłodze siedzenia pasażera 
lub na siedzeniu, z przodu samochodu w taki sposób, aby wylot urządzenia (można użyć 
dołączonej do zestawu rurki) skierowany był w miejsce zasysania powietrza do układu 
klimatyzacji – zawsze znajdujące się za schowkiem pasażera. Okna i drzwi należy zamknąć, 
klimatyzację ustawić na obieg zamknięty, na maksymalną moc i najniższą temperaturę 
chłodzenia. Czas ozonowania samochodu wynosi 15-60 minut w zależności od rozmiaru 
samochodu oraz stopnia zagrzybienia. 



KOMPONENTY I NAZWY CZĘŚCI4

UŻYTKOWANIE5
1. Podłącz urządzenie do sieci elektrycznej. Dioda sygnalizująca zapali się, a urządzenie 
przejdzie w tryb czuwania.

2. W celu ustawienia czasu pracy urządzenia przekręć pokrętło czasomierza zgodnie z 
ruchem wskazówek zegara na maksymalną wartość, aby naciągnąć sprężynę czasomierza. 
Następnie cofnij pokrętło na żądany czas pracy. Aby zakończyć pracę urządzenia przed 
upływem wyznaczonego czasu, przekręć pokrętło w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara na pozycje OFF. 

3. Przy ozonowaniu w wodzie podłącz przewód doprowadzający powietrzne (rurkę 
silikonową) do złącza wylotu ozonu. Na drugim końcu rurki umieść dyfuzor i połóż go na dnie 
pojemnika, który ma zostać wysterylizowany.

4. Kiedy urządzenie przestanie pracować, odłącz go od sieci elektrycznej.
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A   Kabel zasilający
B   Dioda sygnalizujaca zasilanie
C   Dioda sygnalizująca pracę
D   Pokrętło czasomierza
E   Dozownik ozonu
F   Rurki silikonowe
G   Kamienie do ozonowania
     cieczy (dyfuzory)



OBSZAR, CZAS I SKUTKI
OZONOWANIA
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Designed in Poland
Made in P.R.C.
Importer:
Big5 Krzysztof Czurczak
ul. Wysockiego 41/6
42-218 Częstochowa
NIP: 6861576041
www.cronos.pl

newelectricshop

new-electric

Znajdź nas

CzasObszar zastosowania Skutki ozonowania

Detoksyfikacja produktów
rolnych (warzyw i owoców)

Zabicie wirusów, usuwanie pozostałości po nawozach, ochrona
przed zatruciami pokarmowymi, przedłużanie maksymalnego 
czasu przechowywania produktów.

10 do 20 min

Ochrona skóry i zabiegi
upiększające

Ozonowa woda usuwa bakterie i drobnoustroje znajdujące się w
porach skóry, zwiększa oddychanie komórkowe, przyspiesza
metabolizm. Pomaga usunąć pozostałości po kosmetykach.

20 do 30 min

Dłonie i stopy 1. Ochrona przed bakteriami.
2. Zabija epifity i zapewnia ochronę przed infekcjami.

20 do 30 min

Pranie, wybielanie oraz
ochrona ubrań

Ozonowana woda skutecznie wybiela ubrania, zabija bakterie,
odświeża. To przyczynia się do mniejszego użycia wody.5 do 10 min

Mycie zębów

1. Ozonowana woda zabija bakterie w jamie ustnej, usuwa
halitoze oraz nieprzyjemny zapach spowodowany paleniem
papierosów.
2. Zmniejsza uczucie bólu podczas szczotkowania, pomaga
leczyć choroby zębów, jamy ustnej i gardła.
3. Pomaga w leczeniu ropieni. 

10 do 15 min

Produkty dla dzieci i 
zabawki

Zabicie wirusów, usuwanie pozostałości po nawozach, ochrona
przed zatruciami pokarmowymi, przedłużanie maksymalnego 
czasu przechowywania produktów.

10 do 15 min

Oczyszczanie wnętrz szaf,
garderoby, lodówki (do 2m²)

Zabicie wirusów, usuwanie pozostałości po nawozach, ochrona
przed zatruciami pokarmowymi, przedłużanie maksymalnego 
czasu przechowywania produktów.

do 60 min
w zależności od 

gabarytu


