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OZONATOR MINI  
To ekologiczne urządzenie do codziennej 
dezynfekcji małych pomieszczeń do ok. 30 m2, jak 
np. pokoje hotelowe i biurowe, kampery, domki 
campingowe, jachty, sypialnie, łazienki i toalety. 
Trójpozycyjny regulator czasowy w przycisku  
na przodzie urządzenia o nastawach: 30/60/120 
minut (pozycja domyślna to 30 minut) i regulator 
poziomu ozonu w pokrętle–włączniku z prawej strony urządzenia pozwalają 
na dostosowanie intensywności ozonowania i czasu pracy urządzenia  
do bieżących potrzeb użytkownika i wielkości pomieszczenia.  

JAK DZIAŁA OZON? 

Ozon, czyli O3, jest trójatomową formą tlenu i jednym z najsilniejszych 
utleniaczy w naturze; od lat, jako bardzo silny środek dezynfekcyjny,  
jest używany m. in. do uzdatniania wody pitnej w wodociągach i dezynfekcji 
wody w basenach, a także w przetwórstwie spożywczym, szpitalach, 
profesjonalnych pralniach; niszczy bakterie i wirusy, także te najbardziej 
odporne, a następnie, po krótkim czasie, przekształca się w całkowicie 
nieszkodliwy tlen cząsteczkowy O2, pozostawiając pomieszczenie wolne  
od zanieczyszczeń biologicznych i nieprzyjemnych zapachów. Czas rozpadu 
ozonu skraca światło słoneczne (UV) i wysoka temperatura.  

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA  

 W dezynfekowanym ozonem urządzeniu nie mogą przebywać ludzie  

i zwierzęta! Po włączeniu urządzenia należy niezwłocznie opuścić 
pomieszczenie i w miarę możliwości zapewnić jego szczelność, tak, aby 
ozon nie przedostawał się do pomieszczeń, w których przebywają ludzie.  

 U niektórych osób kontakt z ozonem nawet w bardzo niewielkich 
stężeniach może powodować podrażnienie oczu lub układu oddechowego 
i może powodować ból głowy – w takiej sytuacji należy niezwłocznie 
wyjść na świeże powietrze i delikatnie przemyć oczy wodą. W razie 
utrzymywania się objawów podrażnienia, należy skorzystać z pomocy 
medycznej.  

 Nie wolno dotykać urządzenia mokrymi dłońmi i narażać go  

na jakikolwiek kontakt z wodą! Grozi porażeniem prądem! 

 Urządzenia nie wolno rozkręcać ani próbować naprawiać na własną 

rękę! Grozi porażeniem prądem i skutkuje utratą praw z gwarancji!  

 Po zakończeniu cyklu pracy urządzenia należy poczekać przed wejściem 
do pomieszczenia przez co najmniej 30 minut lub niezwłocznie po wejściu 
dokładnie je przewietrzyć.  

 Urządzenie emituje znacząco mniej ozonu w wilgotnych pomieszczeniach, 
dlatego np. przed dezynfekcją łazienki po kąpieli należy wcześniej ją 
przewietrzyć.  

 W przypadku długotrwałych przerw w użytkowaniu urządzenie należy 
wyjąć z gniazdka.   

 Urządzenie należy czyścić miękką szmatką bez użycia środków 
chemicznych. 

 Należy zapewnić swobodny wlot powietrza z tyłu urządzenia oraz dbać  
o jego czystość – kurz na wlocie można usunąć odkurzaczem po wyjęciu 
urządzenia z gniazdka. Zatkanie wlotu powietrza będzie skutkować 
pogorszeniem parametrów pracy urządzenia oraz grozi jego przegrzaniem 
i trwałym uszkodzeniem. 

PARAMETRY TECHNICZNE 

Zasilanie: 230 V, 50 Hz  
Zużycie energii: 6W (tylko w trakcie pracy)  
Rozmiary: 130mm X 110mm X 90mm 
Waga: 300 g 
Poziom hałasu: 26dB do 34 dB  
Ilość ozonu: 20-40 mg/h (regulowana) 
Maksymalna wielkość pomieszczenia: 30 m2 

GWARANCJA: 2 lata 

UTYLIZACJA: jak pozostałych urządzeń elektronicznych  

DYSTRYBUTOR:  

Innovenergy sp. z o.o.  
telefon: 609 009 179  
www.innovenergy.pl  
e-mail: office@innovenergy.pl   
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