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HORNÍ DVÍŘKA BEZPEČNOSTNÍ TLAČÍTKO STOP

ORANŽOVÝ MAJÁK
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MAGNETY PRO UCHYCENÍ 
KOVOVÉHO RÁMU  
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ČELNÍ KRYT

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Napájecí napětí 230 V AC

Frekvence 50 Hz

Příkon 1100 W

Provedení hliník, plast, plexisklo, Fe

Váha 72 kg

Rozměry 700 × 700 × 1720 mm

Čistící prostor 350 × 350 × 770 mm

Ochrana IP 20

Pojistka tepelná

Kapacita ozonu 10 g / 1 hodina

Hluk 75 dB max.
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UPOZORNĚNÍ / POKYNY

Přístroj nesmí obsluhovat osoby mladší 18 let, osoby s poruchami čichu, osoby se sníženými fyzickými, 
smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí.

Při přenášení z chladu do tepla počkejte několik minut než se zařízení aklimatizuje.

Přístroj je určen pro specifické využití, k čistění vložených roušek ozonem, nesmí být používán k žádným jiným 
účelům, než ke kterým byl navržen.

Nevkládejte do boxu rostliny, zvířata ani osoby.

Během čistícího procesu nikdy neotevírejte víko boxu a nemanipulujte s vloženými předměty.

Nečichejte přímo k tryskám Ozon Cleaneru. Krátkodobé vdechování ozonu ve vysokých koncentracích, stejně 
jako dlouhodobé vdechování ozonu v nižších koncentracích může vyvolat vážné negativní fyziologické účinky. 
NIKDY NEVDECHUJTE ozon přímo ze zařízení.

Přístroj není vodotěsný, ani vlhko těsný, není vhodný do mokrého ani vlhkého prostředí. Přístroj skladujte v 
suchém prostředí, vyhněte se vysokým teplotám. Nepoužívejte v mastném a prašném prostředí.

Nepoužívejte v přítomnosti výbušných nebo hořlavých látek.

Okolo zařízení je nutné před jeho použitím ponechat volný prostor.

Nepoužívejte zařízení v případě, že vykazuje známky zjevného mechanického poškození, poškození přívodního 
kabelu, nebo nefunkčních větráků. V případě pochybností kontaktujte svého prodejce.

Ozon Cleaner využívá velmi vysoké napětí, při nevhodném zacházení hrozí nebezpečí úrazu elektrickým 
proudem.

Nerozebírejte zařízení a nepokoušejte se jej sami opravit. Nesahejte na zařízení mokrýma, nebo
vlhkýma rukama.

Nemanipulujte se zařízením, které je v provozu.

Nesedejte ani nestoupejte na přístroj. Nepokládejte na něj žádné předměty.
Povrch přístroje ošetřujte měkkým suchým hadříkem, nepoužívejte drsné a agresivní čisticí prostředky.

Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním přístroje.

Po zapnutí přístroj nereaguje.
Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely připojeny a není výpadek el. proudu.

Přesto, že roušky prošly procesem čištění ozonem a jsou zbavené 
virů a bakterií, NEJSOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ URČENÉ K 
OPĚTOVNÉMU POUŽITÍ!!! 

Jedná se o ODPAD, který byl tímto procesem zbaven virů a bakterií.
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OFF → ONON ON → OFFOFF

ZAHÁJENÍ PROCESU

Před uvedením přístroje do provozu si pečlivě prostudujte celý návod k obsluze.
Postavte přístroj do vodorovné polohy na pevný stabilní podklad. Dbejte na to, aby byl okolo přístroje ponechán 
volný prostor. Při přenášení z chladu do tepla počkejte několik minut, než se přístroj aklimatizuje.

Zkontrolujte, zda údaj na typovém štítku odpovídá napětí ve vaší elektrické zásuvce. Vidlici napájecího přívodu je 
nutné připojit pouze do zásuvky elektrické instalace, která odpovídá příslušným normám.

Ustavte přístroj na místo a zasuňte pod přístroj kovový rám s pytlem na odpad.
Kovový rám s uchyceným pytlem na odpad zasuňte pod přístroj tak, aby do něj po ukončení procesu mohly 
vypadnout roušky. Na rámu přístroje se nacházejí 2 ks magnetů, ke kterým je potřeba kovový rám přichytit, pro 
lepší stabilitu.

Zapojte přístroj do zásuvky. Zásuvkové spojení je hlavním vypínačem.

Po zapnutí do zásuvky se otevře horní víko a na displeji svítí nápis INSERT MASKS.

Pokud se zařízení po zapojení do zásuvky nezapne a nerozsvítí se displej, zkontrolujte, zda není výpadek proudu a 
zda se Bezpečnostní tlačítko STOP nachází v pozici ON.

Bezpečnostní tlačítko pozice ON       Bezpečnostní tlačítko pozice OFF        Ovládání Bezpečnostního tlačítka

Vsypte horním otvorem použité roušky do čistícího prostoru. Objem vloženého materiálu nesmí překročit rysku 
MAX, která je vyznačena na čelním krytu. Ujistěte se, že je veškerý obsah řádně umístěn v čistícím prostoru, 
žádný kus nezapadl mimo čistící prostor, nebo nezůstal u otvoru, kde by bránil zavření dvířek.
Nevkládejte do přístroje mokré roušky!

Vložte klíč do Zámku ovládacího tlačítka a otočte z pozice 0 na pozici 1. Tím se aktivuje Ovládací tlačítko, které 
bylo dosud zamčeno a lze přístroj ovládat.

Stiskněte Ovládací tlačítko. Ozve se zvukový signál (krátké opakované pípání) a 
zavírají se horní dvířka, v žádném případě se nepokoušejte dvířka násilím otevřít, 
nebo zavřít, ani zpomalit, nebo urychlit jejich zavírání / otevírání. Došlo by k 
poškození přístroje. Na displeji svítí UPPER DOOR CLOSING.

Po uzavření horních dvířek se automaticky spustí čistící proces. Čistící proces je z 
výroby nastaven na délku 20 minut. Po celou dobu čistícího procesu bliká oranžový 
maják. Na displeji svítí OZONE CLEANING Time: (a probíhá odpočet času).

5 MM
OTOČIT PO 
SMĚRU
HODINOVÝCH 
RUČIČEK,
AŽ VYSKOČÍ
NAHORU.
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DEZINFEKCE OZONEM ODPAD ZBAVENÝ  VIRŮ

ZAHÁJENÍ PROCESU

Po uplynutí 20 minut se automaticky zapne odbourávání ozonu, které trvá 5 minut. 
Na displeji svítí REDUCE OZONE Time: (a probíhá odpočet času). Odbourání ozonu 
je nutné nechat doběhnout až do konce (proces trvá 5 minut).

Po uplynutí 5 minut odbourávání ozonu se ozve zvukový signál (krátké opakované 
pípání), zároveň se otevírají spodní dvířka a odpad vypadne do předem připraveného 
pytle. V žádném případě se nepokoušejte dvířka násilím otevřít, nebo zavřít, ani 
zpomalit, nebo urychlit jejich zavírání / otevírání. Došlo by k poškození přístroje.
Na displeji v tuto chvíli svítí LOWER DOOR OPENING.

Přístroj provede vyfouknutí čistícího prostoru vzduchem a poté se dvířka samy 
zavřou. Ve stejnou chvíli se automaticky otevřou horní dvířka a přístroj je připraven  
k dalšímu použití. Na displeji svítí nápis INSERT MASKS.
V žádném případě se nepokoušejte dvířka násilím otevřít, nebo zavřít, ani zpomalit, 
nebo urychlit jejich zavírání / otevírání. Došlo by k poškození přístroje.

Zkontrolujte, zda v čistícím prostoru neuvízla žádná rouška, popř. zda nedošlo k přivření roušky spodními dvířky.

Pokud k tomuto dojde, máte možnost využít funkci
Nouzové otevření spodních dvířek:
• Nejprve je nutné vysunout rám s odpadním pytlem.
• Stiskněte Ovládací tlačítko a drže jej po dobu 2 sec.
• Ozve se zvukový signál (krátké opakované pípání) a zároveň se otevírají spodní dvířka.
• Nyní odstraňte uvíznutý předmět!
• Dvířka se ihned začnou automaticky zavírat, doprovázeno zvukovým signálem (krátké opakované pípání).  

V žádném případě se nepokoušejte dvířka násilím otevřít, nebo zavřít, ani zpomalit, nebo urychlit jejich 
zavírání / otevírání. Došlo by k poškození přístroje.

Během procesu čištění, kdy na displeji svítí OZONE CLEANING Time: můžeme 
kdykoliv proces čištění ukončit, a to stisknutím Ovládacího tlačítka po dobu 2 sec. 

Na displeji se objeví OZONE CLEANING STOP?

Poté se proces čištění ukončí a přístroj automaticky přejde do funkce odbourávání 
ozonu a na displeji svítí REDUCE OZONE. Odbourání ozonu je nutné nechat 
doběhnout až do konce (proces trvá 5 minut).

OZONE CLEANING OZONE CLEANING 
Time: 03:51Time: 03:51
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Nevyhazujte použité zařízení do netříděného komunálního odpadu, protože 
obsahuje látky škodlivé pro životní prostředí. Zařízení musí být odevzdáno do 

odpovídajícího sběrného místa a následně recyklováno.

SERVISNÍ MÓD (SERVICE MODE)

Servisní mód je určen pouze pro proškolené technické pracovníky, provádějící servis zařízení.

Přístup do Servisního módu:
Přístroj uvedete do vypnutého stavu stlačením Bezpečnostního tlačítka STOP. 
Otočíte Zámek ovládacího tlačítka do polohy 1, současně držíte stisknuté Ovládací 
tlačítko a druhou rukou vysunete stlačené tlačítko STOP do polohy zapnuto. Po 
2 sec. naběhne servisní mód. Na displeji svítí SERVICE MODE.

Listování v menu Servisního módu: 1× krátké stisknutí Ovládacího tlačítka. (Máte na výběr 1 ze 4 funkcí).

Volba vybraného menu v Servisním módu: 1× dlouhé stisknutí Ovládacího tlačítka po dobu 2 sec.

Nabídka Menu Servisního módu: 
1. Slouží k ovládání horních dvířek. 

Na displeji svítí: UPPER DOOR | CLOSE / OPEN? | TURN ON?

2. Slouží k ovládání spodních dvířek.

Na displeji svítí: LOWER DOOR | CLOSE / OPEN? | TURN ON?

3. Slouží k otestování generování Ozonu a je určeno pouze pro 
proškolené technické pracovníky. Na displeji svítí: OZON | TURN ON?

4. Slouží k otestování funkčnosti motoru a je určeno pouze pro proškolené 
technické pracovníky. Na displeji svítí: TURBO | TURN ON?

nebo

nebo
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VÝHODY

• jednorázová investice
• 100% účinnost bez chemie
• mobilita zařízení
• variabilita použití
• nízká energetická náročnost
• plně ekologický provoz
• bezúdržbový provoz (žádné náplně, filtry...)

UPOZORNĚNÍ

Přístroj nesmí být používán v  jakémkoliv náklonu či umístěn jakkoliv jinak, než vodorovně a stát 
spodní části přístroje na pevném podkladu/podlaze a  to tak, že na horní části přístroje při jeho 
používání lze zřetelně identifikovat červené bezpečnostní tlačítko STOP, které musí být vždy 
volně dostupné. Výrobce důrazně upozorňuje uživatele tohoto přístroje, že jakékoliv jiné uložení 
či umístění přístroje bez volného přístupu k bezpečnostnímu tlačítku STOP je zakázáno. Hlavním 
vypínačem je zásuvkové spojení.
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KONTROLA PŘÍSTROJE PŘED 
INSTALACÍ / PRVNÍM SPUŠTĚNÍM 

NÁSLEDNÉ KONTROLY
ZAŘÍZENÍ OZON CLEANER PRO I, OZON CLEAN PRO II, OZON CLEAN UP,  

OZON CLEAN BOX

JE NUTNÉ ZKONTROLOVAT

Zda nejsou poškozeny součásti vnějšího pláště a rukojeti, zda není poškozená zástrčka (prasklá, 

ohořelá, zda nejsou deformované kontakty), zda je přívodní kabel  zajištěn proti vytržení ze zástrčky 

a zařízení a zda nemá poškozenou izolaci. Stav kabelů a spojů v ozonizátoru.

KONTROLA OCHRANNÉHO OBVODU

Je nutné zkontrolovat: Zda PE kabel je správně a pevně zapojen. Délky vodičů napájecího kabelu 

jsou takové, aby se při vysunutí kabelu z ucpávky proudové vodiče napnuly dříve než vodič ochranný.

MĚŘENÍ

Měření izolačního odporu je nutné provádět na studeném elektrospotřebiči, společně s přívodním 

kabelem, stálým napětím 500 V  (megaohmmetr 500 V). Hodnoty izolačního odporu nesmí být 

nižší než 2 MΩ pro nástroje I. a III. třídy ochrany a než 7 MΩ pro nástroje II. třídy ochrany. Maximální 

přípustná odpor PE vodiče činí 0,1 Ω.

Výsledky měření lze uznat za pozitivní, pokud:

Rp ≤ Rw a RPE ≤ RPR – kde:

Rp – naměřená hodnota izolačního odporu

Rw – maximální přípustná hodnota izolačního odporu

Rpe – maximální přípustný odpor vodiče

Rrr-w – maximální přípustný odpor vodiče PE

Intervaly prohlídek ozonizátoru:

I. kategorie – každých 6 měsíců; (krátkodobý provoz několikrát za měsíc)

II. kategorie – každé 4 měsíce; (častý provoz 1 až 3 krát denně)

III. kategorie – každé 2 měsíce; (nepřetržitý provoz v několika směnách) kategorie dle 

PN-88/E-08400/10; ruční nástroje na elektrický pohon; kontrolní zkoušky během provozu.

Upozornění: Uvedené termíny pravidelných prohlídek je nutné zkrátit o polovinu u ozonizátorů 
provozovaných v podmínkách zvýšeného nebezpečí mechanického poškození, provozovaných 
ve vlhkých místnostech, obtížných podmínkách apod.



UPOZORNĚNÍ SPOJENÁ S ELEKTRICKÝMI PŘÍSTROJI

▶ Před každým úkonem prověřte zda:

o Napětí uvedené na typovém štítku přístroje odpovídá napětí sítě

o Napájecí síť je vhodná pro použití přístroje a zda disponuje uzemněním

o Napájecí zástrčka vyhovuje elektrické zásuvce

▶ V případě, že přístroj vydává neobvyklé zvuky, nebo pachy, ihned jej zastavte, odpojte jeho

napájení a kontaktujte vašeho prodejce.

▶ Neprovádějte žádné opravy na přístroji, jakýkoliv servis řešte vždy u svého prodejce nebo

výrobce.

▶ Neodpojujte ze sítě a znovu nezapojujte přístroj během provozu.

▶ Nenapínejte, ani nijak nezatěžujte síťový kabel.

▶ Nepoužívejte přístroj v případě, že vykazuje známky zjevného mechanického poškození,

nebo poškození přívodního kabelu, nebo nefunkčních větráků. V případě pochybností

kontaktujte svého prodejce nebo výrobce.

▶ Nepoužívejte v přítomnosti výbušných nebo hořlavých látek.

▶ Přístroj není vodotěsný, ani vlhkotěsný, není vhodný do mokrého ani vlhkého prostředí.

Přístroj skladujte v suchém prostředí, vyhněte se vysokým teplotám. Nepoužívejte v

mastném a prašném prostředí.

▶ Přístroj využívá velmi vysoké napětí, při nevhodném zacházení hrozí nebezpečí úrazu elektrickým 

proudem. Nedemontujte kryt přístroje a nepokoušejte se jej sami opravit. Nesahejte na 

přístroj mokrýma, nebo vlhkýma rukama.

▶ V bouřkovém období přístroj odpojte, abyste zabránili poškození v případě zásahu

bleskem.

▶ Neponořujte přístroj do vody, ani jej nepolévejte vodou, nečistěte vodou ani párou.



SKLADOVÁNÍ

Přístroj skladujte v suchém, bezprašném prostředí, v teplotním rozmezí od 5 ° C do 40 ° C. Zařízení 

musí být odpojené od el. sítě. Skladujte nejlépe v originálním balení, vč. polystyrénových krytů. Na 

přístroje nic nepokládejte, nestoupejte na ně, ani je na sebe nevrstvěte.

Nikdy do přístroje nevkládejte rostliny, zvířata nebo osoby!

VAROVÁNÍ

Přístroj/přístroje nesmí obsluhovat lidé s  poruchami čichu. Kolem přístroje je nutné před jeho 

použitím ponechat volný prostor. Nekontrolujte výrobu ozonu přímým čicháním u trysek generátoru 

přístroje. Krátkodobé vdechování ozonu ve vysokých koncentracích, stejně jako dlouhodobé 

vdechování ozonu v nižších koncentracích může vyvolat vážné negativní fyziologické účinky. NIKDY 

NEVDECHUJTE OZON PŘÍMO Z PŘÍSTROJE.

OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Přístroje nejsou vodotěsné, mohou se používat pouze uvnitř místností či uzavřených provozů. 

Nedopusťte, aby se voda dostala do přístroje. Na zaplavení se záruka nevztahuje. NEOTEVÍREJTE 

a nepokoušejte se sami opravit zařízení. Generátory ozonu v přístrojích využívají velmi vysoké napětí, 

které může způsobit tělesné zranění. Nedotýkejte se přístroje, který je v provozu. Nepoužívejte 

přístroje ve velmi vlhkém prostředí (relativní vzdušná vlhkost > 80%). Pokud přístroje nepoužíváte, 

musí být odpojeny z napájecí zásuvky.

NEPOUŽÍVEJTE přístroj v prostředí zamořeném hořlavými plyny nebo výbušninami.

NESAHEJTE na přístroj mokrýma nebo vlhkýma rukama.

NENÍ DOVOLENO pokládat pracující přístroj na vlhký podklad/podlahu.



Nevyhazujte použité zařízení do netříděného komunálního odpadu, protože 
obsahuje látky škodlivé pro životní prostředí. Zařízení musí být odevzdáno do 

odpovídajícího sběrného místa a následně recyklováno.

www.health-city.cz

VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY A POPISKY NA ZAŘÍZENÍCH
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