
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magneti Marelli Aftermarket Spółka z.o.o. 

Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice 

Tel.: + 48 (032) 6036107, Faks: + 48 (032) 603-61-08 

e-mail: checkstar@magnetimarelli.com 

www.magnetimarelli-checkstar.pl 

 
 

Ozon Maker Magneti Marelli  

Návod na obsluhu 

430104018045 

mailto:checkstar@magnetimarelli.com
http://www.magnetimarelli-checkstar.pl/


DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE 

DÔKLADNE PREČÍTAJTE NÁVOD NA OBSLUHU 

 

1 Pred použitím zariadenia dôkladne prečítajte tento návod na obsluhu. 

2 Nezatvárajte horný vstup vzduchu aj bočný výstup ozónu. 

Neprimeraná ventilácia môže spôsobiť mechanické poškodenia. 

3 Generátor ozónu uschovávajte na dobre vetranom, suchom mieste. 

4 Neotvárajte generátor ozónu: v prípade poškodenia vráte zariadenie dodávateľovi  pre vykonanie 

opravy. 

5 V prípade použitia zariadenia pre dezinfikovanie vzduchu a povrchu, neprebývajte v 

dezinfikovanom interiéri počas vykonávania tohto zákroku. 

6 Pred vstupom do interiéru dezinfikovaného pomocou ozónu dobre ho vyvetrajte. 

7 Priamo nevdychujte ozón. 

8 Nevystavujte zvieratá priamemu kontaktu s ozónom. 

9 Opatrne uschovávajte tento návod. 

 

POUŽITIE V AUTOMOBILOVOM ÚSEKU  

Zariadenie sa používa pre dezinfikovanie kabín automobilových vozidiel, aj tiež klimatizátorov v 

motorových vozidlách, kde je požadovaná čistota a hygiena, vtedy, keď zákroky ručne vykonávané 

pomocou technológií využívajúcich chemické výrobky často sú neúčinné pre celkové odstránenie 

pokazenia. Existujú miesta alebo body, z ktorých nie je možné alebo je mimoriadne ťažko odstrániť špinu 

a prach spôsobiaci pokazenie: je tam veľa baktérií, vírusov, výtrusov, plesne, atď. Mikroorganizmy tie, 

ktoré sa rozmnožujú mimoriadne rýchlo, okrem pokazenia okolia, sú hlavnou príčinou zápachov alebo 

nepríjemných výparov. 

 

Žiadny detergent nie je schopný ich zničiť, ale ozón áno! 

 

Ozon Maker ®, používaný v súlade s návodom na obsluhu, zabezpečuje celkové mikrobiologické 

dezinfikovanie a odstránenie všetkých zápachov, organických, ako aj neorganických. 

 

OZÓN JE DEZINFIKUJÚCI PROSTRIEDOK 

Ozón zabíja: baktérie, vírusy, výtrusy, pleseň a všetky iné mikroorganizmy. 

Ozón ničí: chemické prostriedky pôsobiace pokazenie (pochádzajúce z emisie z podlahových panelov, 

kobercov, izolácií, farieb, lákov na drevo a z umelej hmoty). 

Ozón odstraňuje: organické zápachy, ako aj neorganické, ničiac prchavé častice, ktoré prenášajú 

zápachy. Ozón nekryje zápachy, ozón ich odstraňuje. 

 

OVLÁDACÍ PANEL 



Tlačidlá ON-OFF s osvetelenými ukazovateľmi 

Tlačidlá ON-OFF s očíslovanými okruhmi, slúžia pre zapínanie a vypínanie zariadenia aj pre voľbu času 

trvania zákroku na základe rozsahu dezinfikovania. 

POZOR: V prípade, že počas dezinfikovania by generátor ozónu bol odpojený  alebo by chýbal prúd, 

nastavený čas automatický bude nulovaný. Vtedy opakovane vykonajte voľbu a opakujte zákrok: 

- tlačidlo 5 – stlačte, aby zapnúť timer na dobu 5 minút 

- tlačidlo 10 – stlačte, aby zapnúť timer na dobu 10 minút 

- tlačidlo15 – stlačte, aby zapnúť timer na dobu 15 minút 

- tlačidlo 30 – stlačte, aby zapnúť timer na dobu 30 minút 

- tlačidlo 60 – stlačte, aby zapnúť timer na dobu 60 minút 

-tlačítko pokračování - stiskněte pro zapnutí neustálého chodu přístroje 

 

VYHLÁSENIE O ZHODE 

 Použitie smernice Rady 

smernica pre nízke napätie 73/23/EEC – Európska únia (EÚ) smernica 

EMC (elektromagnetická kompatibilita) 89/336EEC – Európska únia (EÚ) 

 

Štandardy, s ktorými bola vyhlasená zhoda: 

EN 60335-11: “Bezpečnosť elektrických spotrebičov pre domácnosť 

 a na podobné účely; Časť1: Všeobecné požiadavky, Piate opravené vydanie A1:95 + A1:96 + A12:96” 

EN 60335-2-60: 1998, “Bezpečnosť elektrických spotrebičov pre domácnosť a na podobné účely; Časť 2: 

Osobitné požiadavky na víriče kúpeľa” 

EN 61000-3-2: 1995, “Medze vyžarovania harmonických zložiek prúdu (zariadenia so vstupným fázovým 

prúdom < alebo =16A)” 

EN 61000-3-3: 1995, “Obmedzenie zmien napätia, kolísania napätia  

a blíkania vo verejných rozvodných sieťach nízkeho napätia pre zariadenia smenovitým fázovým prúdom 

< lub = 16A” 

EN 55022: 1998, “Obmedzenia a metódy merania charakteristík rádiovych porušení pre zariadenia 

informatickej technológie” 

EN 55014-1: 1997, “Elektromagnetická kompatibilita – Požiadavky  

na spotrebičepre domácnosť, elektrické náradie a podobné prístroje: 1.časť: Vyžarovanie” 

EN 55014-2: 1997, “Elektromagnetická kompatibilita – Požiadavky na spotrebiče pre domácnosť, 

elektrické náradie a podobné prístroje: 2.časť: Odolnosť– Norma na skupinu výrobkov” 

IEC 60335-2-60: 1997, “Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť; Časť 

2:Osobitné požiadavky pre víriče kúpeľa” 

IEC 61000-4-2: 1995, “Elektomagnetická kompatibilita (EMC); 4. časť: Metody skúšania a merania – 2. 

oddiel: Skúška odolnosti proti elektrostatickému výboju” 



IEC 61000-4-4: 1995, “Elektromagnetická kompatibilita (EMC); 4. časť: Metody skúšania a merania – 4. 

oddiel: Skúška odolnosti proti rýchlym elektrickým prechodným javom/skupiám impulzov”. Základná 

publikácia EMC 

IEC 61000-4-6: 1996, “Elektromagnetická kompatibilita (EMC); 4. časť: Metódy skúšania a merania – 6. 

oddiel: Odolnosť proti rušeniu indukovanému vysokofrekvenčnými poliami, šírenému vedení” 

IEC 61000-4-11: 1996, “Elektomagnetická kompatibilita (EMC); 4. časť: Metódy skúšania a merania – 11. 

oddiel: Skúšky odolnosti proti krátkodobým poklesom napätia, krátkym porušeniam a kolísaniam napätia 

podpísané: Mr. D. Lavelle (vedúci) Via Ponte, 83 – Pescantina (VR) 

 

NÁVOD NA OBSLUHU - DEZINFIKOVANIE KABÍNY OSOBNÝCH VOZIDIEL 

 

POZOR – Žiadame, aby ste DÔKLADNE prečítali tieto pokyny. 

POZOR – Pri dezinfikovaní kabíny vozidla NEMÔŽE sa v nej nachádzať žiadna osoba. 

Po zakončení dezinfikovania vyvetrajte kabínu cez 10-15 minút. 

 

AKO NASTAVIŤ VOZIDLO, KTORÉ MÁ BYŤ DEZINFIKOVANÉ 

DÔLEŽITÉ – nevykonávajte dezinfikovanie v vozidle, na ktoré intenzívne pôsobí slnečné žiarenie, pretože ozón v teplote 

prevýšujúcej 25°C veľmi rýchlo sa degeneruje a jeho účinnosť sa znížuje. V prípade, keď  teplota  v kabíne prevýšuje 25°, 

odporúča sa jej ochladenie pred dezinfikovaním. 

 DÔLEŽITÉ – vozidlo postavte na takom mieste, aby mohlo tam stáť celý čas pri dezinfikovaní, netvoriac prekážku. 

DÔLEŽITÉ – odstráňte všetky zdroje vône (voňavé stromčeky, iné parfémy). 

 

ŠTANDARDNÝ POSTUP 

1. Nastavte zariadenie vo vodorovnej polohe, na vonkajšiej strane vozidla, vedľa dverí na strane vodiča alebo na strane 

spolucestujúceho a napojte ho na zástrčku elektrického napájania 220V. 

2. Nastavte obeh vzduchu v polohe stálej cirkulácie, pri ventilátore nafukovania nastaveným na minimum, pre umožnenie 

dezinfikovania celého obehu. V prípade, že je to možné, odporúča sa, aby počas dezinfikovania naložiť vo vnútri kabíny filter 

proti prachu (tiež keď je nový). 

3. Naložte rúrku s rozvádzajúcou pórovitou keramickou koncovkou na vnútorné spätné zrkadlo, a spájajúcu rúrku dajte cez okno 

dverí. Nezatvárajte sklo na toľko, aby nestlačovalo rúrku. Potom zapníte zariadenie Ozon  Maker na dobu 30 minút (potom 

vyvetrajte kabínu cez dobu 10-15minút). 

4. Kontrolujte, či z sústavy klimatizácie sa stále dostávajú zápachy. 

5. V prípade, že sa ich necití, dezinfikovanie je zakončené. 

6. Keď sa ďalej dostávajú, naložte pórovitú keramickú koncovku na vonkajší vstup vzduchu a nastavte obeh vzduchu v 

normálnej polohe, pri ventilátore nafukovania nastaveným na minimum. Potom zapníte zariadenie Ozon Maker na dobu 15 

minút, (potom vyvetrajte kabínu cez dobu 10÷15 minút). 

7. V tejto chvíli, v 90% prípadov, dezinfikovanie je zakončené, ale 



POZOR: Niektoré modely osobných vozidiel majú výparník klimatizátora inštalovaný v polohe odsunutej vo vzťahu k obvodu 

obehu vzduchu. Toto spôsobí, že prameň vzduchu nasávaný ventilátorom nafukovania prúdi inými cestami, znemožňujúc 

optimálne pôsobenie ozónu na kondenzát a na pleseň, ktorá sa tvorí na kondenzátore. Je to príčina významného poklesu 

schopností pôsobenia ozónu na baktérie a plesne, čo čiastočne zhoršuje konečný výsledok dezinfikovania. Z tohto dôvodu v 

takýchto výnimočných prípadoch, odporúča sa doplniť štandardné konanie pomocou nižšie uvedeného postupu. 

 

DODATOČNÝ POSTUP 

Vykonávaný pri zapnutom ventilátore nafukovania 

1. Zložte z rúrky pórovitú keramickú koncovku, potom prechádzajúc cez vonkajší vstup vzduchu,  najďalej ako sa dá vložte rúrku 

do vedenia, ktorý vedie do výparnika. 

2. Keď je to možné zátkou zatvorte odvod kondenzátu, aby sa vyhnúť disperzie ozónu (pamätajte, aby odstrániť zátku po 

zakončení zákroku). 

3. Zapníte zariadenie pre dezinfikovanie na dobu 15 minút (potom vetrajte cez dobu 5 minút). 

 

POSTUP Č. 2 

Dezinfekcia výparníka 

 

V prípade, keď  štandardný postup nedáva primerané výsledky (opcia, ktorú  nemajú iné zariadenia vyrábajúce ozón) 

1. Na miesto odstráneného filtra proti prachu naložte keramickú sondu. 

2. Zapníte vnútorný obeh, keď pri zatvorenom obehu vzduch prechádza kabínovým filtrom, v opačnom prípade nechajte 

otvorený obeh. V obydvoch prípadoch zapníte wentilátor na minimum, aby koncentrácia ozónu v blízkosti výparníka  bola  ak 

najväčšia. Zariadenie nechajte mimo vozidla, vozidlo by malo mať  zatvorené dvere a okná (okrem miesta, v ktorom sa 

nachádza rúrka privádzajúca ozón do sondy) Kompresor klimatizácie musí byť vypnutý. Odporúčaná doba dezinfekcie: 15 – 

30 minút. 

3. Vetrajte vozidlo cez 5 – 10 minút (otvorené dvere a zapnutý ventilátor kabíny) 

4. Postup popísaný v bode 2. opakujte, medzi tým nevypínajte kompresor. 

 

Odporúčania týkajúce sa mikrobiologického dezinfikovania alebo odstraňovania 

zápachov z kabín osobných vozidiel 

 

V prípade mikrobiologického dezinfikovania konajte podľa ŠTANDARTNÉHO POSTUPU body 1 i 3: 

- doba trvania činnosti 30 minút. 

V prípade odstraňovania zápachov konajte podľa ŠTANDARTNÉHO POSTUPU body 1 i 3: 

- keď úroveň zápachov v vozidle je normálna – doba travania činnosti 30 minút. 

-  keď úroveň zápachov v vozidle je vysoká– niekoľko zákrokov s dobou trvania 30 minút v 30 minutových interváloch, aż do 

celkového odstranenia zápachov. 

DÔLEŽITÉ – keď zápachy sa  koncentrujú v neveľkej oblasti kabíny (napríklad predné alebo zadné sedenie), to pórovitú 

keramickú koncovku naložte najbližšie zdroja zápachov, aby získať čo najväčšiu koncentráciu ozónu v danom bode. 



DÔLEŽITÉ – Pretože zariadenie pre dezinfikovanie kod. 4018045 vyrába ozón s istou obmedzenou rýchlosťou, môže sa 

vyskytnúť, že zápachy zmiznú jedine čiastočne po prvom 30-minutovom zákroku, čo bude znamenať, že množstvo vyrabáneho 

ozónu nie je dostatočné pre celkové odstránenie zdroja zápachu. Teda nevyhnutné je vykonanie ďalších dezinfikujúcich 

zákrokov s dobou trvania 30 minút, v 30-minutových interváloch, až do celkového odstránenia zápachov. 

 

INFORMAČNÝ LIST 

 

Ozon Maker ® je prístroj vybavený systémom pre vyrábanie ozónu podľa pravidla plynovej koróny, 

menovaného aj “Efektom koróny”. Slúži pre mikrobiologické dezinfikovanie interiérov a povrchov bez 

zanechávania chemických zvýškov, pretože ozón, ako nestábliny plyn, samočinne sa mení na kyslík. 

Plynová koróna alebo “Efekt koróny” je elektrochemická reakcia, ktorá pri využití kyslíka z atmosféry tvorí 

skoro čistý ozón. Ozón je Ministerstvom zdravia Talianska považovaný ako PRIRODZENÝ 

PROSTRIEDOK pre mikrobiologické dezinfikovanie interiérov a povrchov z baktérií, vírusov, výtrusov, 

plesne, hubov, atď.  Tento prirodzený plyn okrem toho môže byť používaný pre neutralizovanie 

zápachov, nie ich "krytím", ale ich konečným odstránením. 

 

VYSVEDČENIA 

 

MINISTERSTVO ZDRAVIA TALIANSKA – DEPARTAMENT VÝŽIVY A VETERINÁRNEJ DIETETIKY: 

Zápisnica č. 24482 zo dňa 31/07/96 

 

UNIVERZITA “FEDERICO II” V NEAPOLU: 

Skúšky in vitro týkajúce sa neutralizačných schopností ozónu vo vzťahu k chorobotvorným baktériam aj 

nedostatku genetických mutacií. 

 

UNIVERZITA V UDINE – ODDELENIE VEDY O VÝŽIVE: 

Test dezinfikovania na plochých povrchoch vybavenia slúžiaceho pre spracovanie mäsa (salmonella – 

listerella) – Zápisnica č. 219/94 

 

UNIVERZITA V PARME – ÚSTAV MIKROBIOLÓGIE: 

Skúška sterilizačných schopností ozónu na baktériach Escherichia Coli – 

Staphilococcus Aures – Pseudomonas Aeruginosa – Streptococcus Durans. 

 

TECHNICKÝ LIST 

 

Zariadenie pre mikrobiologické dezinfikovanie Ozon Maker sa skladá z: 

1 Čerpadla pre nasávanie vzduchu z okolia a pre podávanie ozónu. 



2 Špeciálneho zariadenia vytvárajúceho ozón podľa pravidla plynovej koróny menovaného aj “Efektom 

koróny”. 

3 Transformátora meniaceho nízke napätie na vysoké, ktoré napája toto zariadenie. 

4 Pult u s timerom on/off, ktorý slúži pre voľbu času vyrábania ozónu. 

 

CHARAKTERISTIKA: 

Veľkosť: 320 x 220 x 95 mm. 

Elektrické napájanie: 220/240 V - 50 Hz -0,15 A – 18 W 

Spotreba: 3 litre/minútu 

Vyrábanie ozónu: 0,250 g/hod. 

 

BEZPEČNOSTNÝ LIST 

prisne dodržiavajte nižšie uvedené pokyny. 

 

POZOR: pri dezinfikovaní v  kabíne vozidla nemôže sa nachádzať žiadna osoba. 

POZOR: na vozidle by mala byť umiestnená dobre viditeľná tabuľa s týmto nápisom: 

VSTUP ZÁKAZANÝ 

-DEZINFIKOVANIE VOZIDLA – 

 

Po zakončení dezinfikovania, dobre vyvetrajte vozidlo cez dobu10-15 minút, alebo nenástupujte do neho 

skôr ako po uplynutí 2 hodín od zakončenia dezinfikovania. 

V nevyhnutnom prípade vstupu do kabíny vozidla počas dezinfikovania, vypníte zariadenie a vyvetrajte 

vozidlo cez 5/10 minút. 
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