
HASZNÁLATI UTASÍTÁS 

ÓZON GENERÁTOR 600mg 

1. HASZNÁLAT 

1. Használat előtt csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz. A LED jelző világít és a 

készülék készenléti állapotban marad. 

2. A készülék működési idejének beállításához forgassa el az időzítő gombot az óramutató 

járásával megegyező irányba a rugófeszítés maximális értékére. Adott munkaidőre csavarja ki 

a gombot. A korai befejezéséhez forgassa el a gombot az óramutató járásával ellentétes 

irányba OFF állásba. 

3. Vízben történő ózonozáskor csatlakoztassa a szilikoncsövet az ózonkimeneti csatlakozóhoz. 

Helyezze a diffúzort a cső másik végére, és helyezze a fertőtlenítő edény aljára. 

4. Húzza ki a készüléket, ha nem használja. 

 

2. FELÉPÍTÉS  

 

A. Tápkábel 

B. A működést LED jelző 

C. Be/Ki kapcsoló gomb 

D. Időzítő tekerő 

E. Ózonadagoló 

F. Szilikon csövek 

G. Diffúzorok folyékony ózonozáshoz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. ALKALMAZÁSOK 

Az ózonozás célja Időtartam Az ózonozás hatása 

fogtisztítás 
Víz 

10-15 perc 

- elpusztítja a baktériumokat a 
szájban, eltávolítja a halitózist 
és a dohányzás okozta 
kellemetlen szagot, 
- csökkenti a fájdalomérzetet a 
tisztítás során, segít a fog-, száj- 

és torokbetegségek 
kezelésében, 

- segít a tályogok kezelésében 

ruhavédelem, ruhafehérítés 
Víz 

10-15 perc 

- hatékonyan fehérít és frissít, 
- elpusztítja a baktériumokat, 
- hozzájárul az alacsonyabb 

vízfogyasztáshoz 

bőrvédő és kozmetikai 
eljárások 

Víz 
20-30 perc 

- eltávolítja a baktériumokat és 
mikroorganizmusokat a bőrről, 

- fokozza a sejtlégzést 
- gyorsítja az anyagcserét 

- segít eltávolítani a kozmetikai 
maradványokat 

kezek és lábak közvetlenül 20-30 perc 

- baktériumok elleni védelem, 
- elpusztítja az epifitonokat és 
védelmet nyújt a fertőzések 

ellen 

Mezőgazdasági termékek 
(zöldségek és gyümölcsök) 

méregtelenítése 
közvetlenül 20-30 perc 

- vírusok elpusztítása, műtrágya 
maradványok eltávolítása, 

- ételmérgezés elleni védelem, 
- a termék maximális 

élettartamának 
meghosszabbítása 

babatermékek és játékok Közvetlenül 10-15 perc 

- megöli a játékok felületén 
felgyülemlett vírusokat és 

baktériumokat 
- olyan termékek fertőtlenítése, 

amelyekkel gyermekek 
érintkeznek 

szekrény belső takarítás, 
hűtőszekrény (2m² max.) 

Közvetlenül max 60 perc 
szükség szerint 

- vírusok, baktériumok és 
mikroorganizmusok eltávolítása 

- fertőtleníti a hűtőszekrény 
műanyag és üveg felületeit 

- eltávolítja a szagokat 

 

 

 

 

 

 



4. AKCIÓ 

A GL-3189A generátor ugyanúgy termel ózont, mint vihar közbeni villámcsapáskor. A 

készüléken átáramló levegő nagyfeszültségű áramnak van kitéve. Ennek a 

folyamatnak az eredménye, hogy az oxigén ózonnak (O3) nevezett molekulákká 

egyesül. 

 

ÓZON TULAJDONSÁGAI 

Az ózon javítja a levegő minőségét a helyiségben, elpusztítja a baktériumokat és 

eltávolítja a kellemetlen szagokat. Szekrények, hűtőszekrények fertőtlenítésére is 

használható. Az ózon nagyon jól oldódik vízben. Az ózonos vízzel jótékony az 

arctisztítás, fürdés, mosogatás, továbbá a zöldség, gyümölcs, fertőtlenítő ecset, 

ruhamosás és egyebekre is használható. 

Az autó ózonosítása 

Az autó klímaberendezésének füstölésére és fertőtlenítésére, valamint a fülkéből a 

kellemetlen szagok eltávolítására helyezze az ózongenerátort az első ülésre vagy a 

vezető elé a padlóra. A készülék kimenetét arra a pontra kell irányítani, ahol a levegő 

beszívódik a légkondicionáló rendszerbe - általában az utastér mögött. Ehhez a 

mellékelt cső segítségével ózont juttathat közvetlenül a bemenetbe. A 

légkondicionálást zárt körre, maximális teljesítményre és legalacsonyabb hűtési 

hőmérsékletre kell állítani, majd zárni kell az ablakokat és az ajtókat. Az autó 

ózonozásának ajánlott ideje 15-60 perc, az autó méretétől és a penészesedés 

mértékétől függően. 

 

5. BIZTONSÁG 

Kérjük, olvassa el ezt a kézikönyvet a készülék megfelelő és biztonságos 

használatához. 

1. Tisztítás és karbantartás közben a készüléket le kell választani az elektromos 

hálózatról. 

2. Ha víz ózonozására használják, a berendezésnek a víz felszíne felett kell lennie, és 

megfelelően rögzíteni kell a csúszás ellen, hogy megakadályozza a beázást. 

3. Nem javasolt a készülék használata 40 °C feletti levegő hőmérsékleten, magas 

páratartalom mellett és magas olajkoncentrációjú helyeken. Ezek a tényezők 

lerövidíthetik a termék élettartamát. 



4. Ne érintse meg, és ne hordozza a készüléket használat közben. Ne dobja ki a 

készüléket, és ne üsse meg semmilyen módon. Ezen kívül ne takarja el a 

szellőzőnyílást, mert az károsíthatja a készüléket. 

5. Mindig óvja szemét és légzőrendszerét a ózongenerátor szájától, ahol a kiáramlik a 

levegő, amennyiben nagyon közel van hozzá. Irritáció esetén azonnal forduljon 

orvoshoz. 

6. Ha nem szellőztetett helyiségben használja a sterilizátort, nem tartózkodhat benne 

a tisztítási folyamat alatt és az ózongenerátor kikapcsolása után legalább 10 percig. 

7. Ne használja a készüléket erős statikus elektromosság és erős mágneses tér 

jelenlétében. 

8. Az ózon erős oxidáló tulajdonságai miatt a gumitermékek, berendezések és 

műanyagok mosási ideje nem lehet túl hosszú. 

9. Ne nyissa ki, ne szerelje szét vagy javítsa saját maga a készüléket. 

10. A készüléket nem gyermekek általi használatra tervezték. 

11. Az ózonozási folyamatnak kitett víz 5-10 perc elteltével iható. 


