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ZASADY BEZPIECZEŃSTWA1
W celu właściwego i bezpiecznego używania urządzenia należy przeczytać niniejszą 

instrukcję.

1. Pomieszczenie, w którym pracuje generator ozonu musi być puste (upewnij się, że nie ma 
ludzi ani zwierząt). Powrócić do pomieszczenia należy po minimum 40 minutach od zakończenia 
pracy urządzenia, otwierając drzwi i okna w celu przewietrzenia obiektu.
2. Nie należy używać urządzenia bezpośrednio na słońcu lub w pobliżu grzejnika aby zapobiec 
deformacji obudowy.
3. Nie należy ustawiać pracującego urządzenia na i w pobliżu materiałów łatwopalnych. 
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. Nie należy otwierać, modyfikować ani demontować urządzenia samodzielnie.
6. Nie zasłaniaj niczym urządzenia. Nie należy niczym zastawiać wylotu powietrza, aby uniknąć 
niebezpieczeństwa.
7. Nie używać urządzeń w obecności silnego statycznego prądu elektrycznego i silnego pola 
magnetycznego. 
8. Wewnątrz urządzenia panuje wysokie ciśnienie, nie otwieraj przypadkowo pokrywy, nie 
wkładaj dłoni ani przedmiotów, aby uniknąć porażenia prądem.
9. Chronić przed dziećmi.
10. Podczas użytkowania produktu, jeżeli występują jakiekolwiek anormalne zachowania 
urządzenia, natychmiast odetnij zasilanie i skontaktuj się ze wsparciem klienta po zakupie.
11. 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.
12. Generator ozonu jest urządzeniem elektrycznym, dlatego należy zachować szczególną 
ostrożność podczas jego użytkowania. W przypadku zaistnienia przepięcia lub wystąpienia 
usterki urządzenia należy natychmiast odłączyć je od prądu i skontaktować się z serwisem 
gwarancyjnym.

OSTRZEŻENIE
RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM



EKSPLOATACJA2
Urządzenie jest przeznaczone do usuwania zapachów w pomieszczeniach 
niezamieszkałych. Urządzenie posiada wyłącznik czasowy, który umożliwi mu pracę w trybie 
maksymalnym. Czasomierz wyłączy sam urządzenie. Powinieneś wrócić do pomieszczenia, 
gdzie pracowało urządzenie po 40 minutach od końca jego pracy.

ABY POPRAWNIE UŻYWAĆ URZĄDZENIE NALEŻY:

1. Zamknąć obszar, który ma być poddany zabiegowi.
2. Usunąć wszystkich mieszkańców i zwierzęta domowe.
3. Umieścić urządzenie jak najbliżej źródła przykrego zapachu.
4. W takich środowiskach, jak motele z indywidualnym ogrzewaniem i systemów chłodzenia, 
włączyć wentylator i ustawić go na recyrkulację.
5. 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.
6. Odczekać 40 minut od końca czasu pracy ozonatora przed ponownym wejściem do 
oczyszczanego miejsca.
7. Powrócić do pomieszczenia i zapewnić odpowiednią wentylację.

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 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 do 25 minut w zależności od rozmiaru samochodu oraz stopnia 
zagrzybienia.

TABELA PRZEDSTAWIAJĄCA CZAS OZONOWANIA I UZYSKANE WYNIKI

OZONOWANIE
SAMOCHODU

Pow:
1-5 m²

≤ 16000 SO-DP16G
Czas:

do 25 min

WYDAJNOŚĆ
[mg/h]

POWIERZCHNIA
[m²]

NAWILŻENIE
[%]

OSIĄGALNE 
STĘŻENIE

[ppm]
CZAS
[min]

TEMPERATURA
[C ]oMODEL

100 60 ＜45 70~80 2.34



MODEL
ZASILANIE

MOC
WYDAJNOŚĆ OZONOWANIA

PRZEPŁYW POWIETRZA
 CZAS CIĄGŁEJ PRACY

WYMIARY
WAGA

DŁUGOŚĆ PRZEWODU

SO-DP16G
AC220~240V/50~60 Hz
≤100W
≤16000 mg/h
90 CFM
max 12 h
200x155x200 mm
2,5 kg
1,3 m

A   Przycisk WŁĄCZ / WYŁĄCZ
B   Gniazdo kabla zasilającego
C   Pokrętło czasomierza
D   Uchwyt
E   Obudowa wentylatora

OPIS URZĄDZENIA4

PARAMETRY TECHNICZNE3
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PRZEZNACZENIE5

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

Producent:
Sihon Electronics Co,. Ltd.

No.61 XueFu Road
TianChang City Anhui

China

1. Dom: do dezynfekcji i sterylizacji salonu, kuchni, pokoju, dywanu itp. W celu eliminacji 
przykrego zapachu.
2. Miejsca publiczne: dezynfekcja wnętrz i oczyszczanie powietrza w przedsiębiorstwach, 
instytucjach, hotelach, restauracjach, salonach kosmetycznych, centrach handlowych itd.
3. Czyszczenie, dezynfekcja i sterylizacja samochodów, pociągów, jachtów itp.
4. Oczyszczanie powietrza i dezynfekcja w szpitalach i domach opieki.
5. Nowe budynki, zanieczyszczenia takie jak formaldehyd, benzen, TVOC, konserwanty itp.
6. Dezynfekcja i sterylizacja produkcji spożywczych, sterylnych pomieszczeń, szatni, 
magazynów i urządzeń.
7. Przemysł hodowlany: regularna dezynfekcja i sterylizacja.
8. Skarbiec i chłodnia: dezynfekcja i sterylizacja.
9. Inne: Każde miejsce, w którym powietrze wymaga sterylizacji, oraz każde miejsce, z 
którego należy usunąć przykre zapachy.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW6
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 (patrz rysunek 
poniżej). Bezpiecznik wymienny musi mieć wartość 2A (0,79 cala).

Jeśli te czynności nie rozwiążą problemu, prosimy o kontakt z 
autoryzowanym dystrybutorem w celu naprawy lub wymiany.


