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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ 

 

1. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. 

2. Μην καλύπτετε την επάνω είσοδο αέρα ή την πλευρική έξοδο όζοντος. Ανεπαρκής εξαέρωση 

θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβες. 

3. Φυλάσσετε τη γεννήτρια όζοντος σε στεγνό και δροσερό μέρος. 

4. Μην ανοίγετε τη γεννήτρια όζοντος - σε περίπτωση βλάβης πηγαίνετε τον εξοπλισμό στον 

αντιπρόσωπο για επισκευή. 

5. Μην παραμένετε στο εσωτερικό κατά τη διάρκεια της θεραπείας. 

6. Αερίζετε καλά την περιοχή που θεραπεύεται με όζον πριν μπείτε. 

7. Μην εισπνέετε απευθείας το όζον. 

8. Μην αφήνετε τα ζώα να έρθουν σε απευθείας επαφή με το όζον. 

9. Φυλάσσετε τις οδηγίες χρήσης. 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

Στην καμπίνα επιβατών των αυτοκινήτων καθώς και στα συστήματα κλιματισμού των 

αυτοκινήτων,  όπου το καθάρισμα και η υγιεινή είναι σημαντικές και ζωτικές απαιτήσεις, οι 

χειροκίνητες πρακτικές στις οποίες χρησιμοποιούνται χημικά συχνά δεν επαρκούν για να 

εξασφαλιστεί η ολοκληρωτική εξάλειψη των μολυσματικών ουσιών. 

Στην ουσία υπάρχουν ζώνες ή σημεία όπου είναι αδύνατη ή εξαιρετικά δύσκολη η αφαίρεση της 

βρωμιάς ή της μολυσματικής σκόνης, όπου αναπτύσσονται βακτήρια, ιοί, σπορία και μούχλα. 

Αυτοί οι μικροοργανισμοί που πολλαπλασιάζονται με εκπληκτική ταχύτητα, πέρα από το ότι 

μολύνουν το περιβάλλον είναι η βασική αιτία άσχημων οσμών ή δυσάρεστων εκπομπών. 

Κανένα απορρυπαντικό δεν μπορεί να τα καταστρέψει, το Όζον όμως μπορεί! 

Το Ozone Maker, που χρησιμοποιείται σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες χρήσης εξασφαλίζει την 

πλήρη απολύμανση και εξάλειψη οποιασδήποτε οσμής, οργανικής και ανόργανης. 

ΤΟ ΟΖΟΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ 

Το όζον σκοτώνει: βακτήρια, ιούς, σπορία, μούχλα και οποιονδήποτε άλλο οργανισμό. 

Το όζον καταστρέφει: χημικές μολυσματικές ουσίες (που προκύπτουν από τις εκπομπές 

πινάκων, μοκετών, μονώσεων, βαφών, βερνικιών ξύλου και πλαστικών υλικών). 

Το όζον εξαλείφει: οργανικές και ανόργανες οσμές, καταστρέφοντας τα πτητικά σωματίδια που 

μεταφέρουν τις οσμές και κατ’ αυτό τον τρόπο τις εξαλείφει και δεν τις καλύπτει. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 



ΚΟΥΜΠΙΑ ON/OFF με LED 

 

Τα στρόγγυλα αριθμημένα κουμπιά ON-OFF με LED χρησιμοποιούνται για την ενεργοποίηση και 

την απενεργοποίηση του εξοπλισμού επιλέγοντας τον χρόνο λειτουργίας με βάση τη θεραπεία που 

θα πραγματοποιηθεί. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν η γεννήτρια Όζοντος είναι απενεργοποιημένη κατά τη διάρκεια του κύκλου 

λειτουργίας ή εάν υπάρχει διακοπή ρεύματος, ο επιλεγμένος χρόνος επανέρχεται αυτόματα και θα 

πρέπει να επαναληφθεί ξανά η επιλεγμένη λειτουργία. 

 κουμπί     5 - πατήστε για να ενεργοποιήσετε το χρονόμετρο για 5 λεπτά 

 κουμπί   10 - πατήστε για να ενεργοποιήσετε το χρονόμετρο για 10 λεπτά 

 κουμπί   15 - πατήστε για να ενεργοποιήσετε το χρονόμετρο για 15 λεπτά 

 κουμπί   30 - πατήστε για να ενεργοποιήσετε το χρονόμετρο για 30 λεπτά 

 κουμπί   60 - πατήστε για να ενεργοποιήσετε το χρονόμετρο για 60 λεπτά 

 Συνεχίστε να πατάτε το πλήκτρο για να συνεχίσει η λειτουργία χωρίς να σταματήσει 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ CE 

 

Εφαρμογή της/των Οδηγίας(ιών) του Συμβουλίου 

 

Οδηγία περί χαμηλής τάσης 73/23/ΕΟΚ - Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) 

Οδηγία EMC 89/336ΕΟΚ - Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) 

 

Τα Πρότυπα προς τα οποία κηρύσσεται η Συμμόρφωση: 

 

EN 60335-11 "Ασφάλεια οικιακών συσκευών και παρόμοιων ηλεκτρικών συσκευών, Μέρος 1: 

Γενικές Απαιτήσεις 5η Έκδοση συμπεριλαμβανομένων των Τροποποιήσεων A1:95 + A1:96 + 

A12:96” 

EN 60335-2-60: 1998, "Ασφάλεια οικιακών συσκευών και παρόμοιων ηλεκτρικών συσκευών, 

Μέρος 2: Συγκεκριμένες απαιτήσεις για τη Μπανιέρα της Whirlpool" 

EN 61000-3-2: 1995, "Όρια για αρμονικές ρευμάτων (ρεύμα εισόδου συσκευών < ή = 16 Α ανά 

φάση)" 

EN 61000-3-3: 1995, "Περιορισμός των διακυμάνσεων και τρεμοσβήματος σε δημόσια συστήματα 

παροχής χαμηλής τάσης για συσκευές με ονομαστικό ρεύμα < ή = 16A" 

EN 55022: 1998, "Όρια και μέθοδοι μέτρησης των χαρακτηριστικών ραδιοταραχών εξοπλισμού 

τεχνολογίας πληροφοριών" 

EN 55014-1: 1997, “Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα - Απαιτήσεις για οικιακές συσκευές, ηλεκτρικά 

εργαλεία και παρόμοιες συσκευές: Μέρος 1: Εκπομπή - Πρότυπο οικιακού περιβάλλοντος" 



EN 55014-2: 1997, “Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα - Απαιτήσεις για οικιακές συσκευές, ηλεκτρικά 

εργαλεία και παρόμοιες συσκευές: Μέρος 2: Ατρωσία- Πρότυπο οικιακού περιβάλλοντος" 

IEC 60335-2-60: 1997, "Ασφάλεια οικιακών συσκευών και παρόμοιων ηλεκτρικών συσκευών, 

Μέρος 2: Συγκεκριμένες απαιτήσεις για τη Μπανιέρα της Whirlpool" 

IEC 61000-4-2: 1995, “Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC):Μέρος 4: Τεχνικές δοκιμής και 

μέτρησης - Ενότητα 2: Τεστ ατρωσίας ηλεκτροστατικής αποφόρτισης" 

IEC 61000-4-4: 1995, “Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC):Μέρος 4: Τεχνικές δοκιμής και 

μέτρησης - Ενότητα 4: Τεστ ατρωσίας ταχείας μετάδοσης ηλεκτρισμού / ριπής". Βασική Έκδοση 

EMC 

IEC 61000-4-6: 1996, “Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC):Μέρος 4: Τεχνικές δοκιμής και 

μέτρησης - Ενότητα 6: Ατρωσία σε παρεμβολές αγωγής που προκαλούνται από πεδία 

ραδιοσυχνότητας” 

IEC 61000-4-11: 1996, “Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC): Μέρος 4: Τεχνικές δοκιμής και 

μέτρησης – Ενότητα 11: Τεστ ατρωσίας για βυθίσεις τάσης, μικρές διακοπές και αυξομειώσεις 

τάσης” 

 

OZONE MAKER ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ  

για τη ΧΡΗΣΗ σε ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ– Διαβάστε ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ τις παρακάτω οδηγίες. 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κατά τη διάρκεια της χρήσης του οχήματος, πρέπει να ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ 

η πρόσβαση σε άτομα. Στο τέλος κάθε χρήσης αερίζετε για τουλάχιστον 10÷15 λεπτά. 

 

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΣΤΕΙ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

 

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ – μην πραγματοποιείτε τη θεραπεία όσο το όχημα βρίσκεται στον ήλιο, 

γιατί το όζον εκφυλίζεται γρήγορα σε θερμοκρασίες άνω των 25°C και συνεπώς η δράση του 

είναι λιγότερο αποτελεσματική. Εάν η θερμοκρασία στο εσωτερικό του οχήματος είναι 

μεγαλύτερη από 25°C, ο χώρος θα πρέπει να ψύχεται πριν πραγματοποιηθεί η θεραπεία. 

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ – τοποθετήστε το όχημα σε σημείο που δεν θα ενοχλεί όσο πραγματοποιείται 

η θεραπεία.. 

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ – αφαιρέστε όλες τις πηγές αρωμάτων (arbre magique – διάφορα αρώματα). 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ για την ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 



 

1. Τοποθετήστε το Ozone Maker οριζοντίως έξω από το όχημα, δίπλα στην πόρτα του οδηγού ή 

του συνοδηγού και συνδέστε το σε μία πρίζα 220V. 

2. Εάν το όχημα διαθέτει σύστημα κλιματισμού, θέστε την κυκλοφορία του αέρα σε συνεχή 

λειτουργία, με τον ανεμιστήρα στην ελάχιστη θέση ούτως ώστε να είναι δυνατή η 

απολύμανση ολόκληρου του συστήματος. Εάν είναι δυνατόν, τοποθετήστε το φίλτρο κατά της 

γύρης στο εσωτερικό του διαμερίσματος επιβατών κατά τη διάρκεια της θεραπείας ακόμα κι 

είναι καινούργιο. 

3. Ανοίξτε το παράθυρο της πόρτας και βάλτε τον αγωγό παροχής του Όζοντος στο εσωτερικό 

του οχήματος, ασφαλίζοντάς το με το ειδικό καπάκι αναρρόφησης όσο πιο ψηλά γίνεται στο 

παρμπρίζ και κλείστε το παράθυρο όσο γίνεται χωρίς να πιέζεται ο σωλήνας, κατόπιν ανάψτε 

το  Ozone Maker για 30 λεπτά και μετά αερίστε το διαμέρισμα για 10÷15 λεπτά.  

4. Ελέγξτε εάν εξακολουθούν να βγαίνουν δυσάρεστες οσμές από το σύστημα του κλιματιστικού. 

5. Εάν όχι, η θεραπεία έχει ολοκληρωθεί. 

6. Εάν εξακολουθούν να υπάρχουν οσμές, τοποθετήστε το άκρο του αγωγού παροχής Όζοντος 

στην εξωτερική είσοδο αέρα και θέστε το κύκλωμα του αέρα στην κανονική θέση με τον 

ανεμιστήρα στη μικρότερη σκάλα, κατόπιν ανάψτε το Ozone Maker  για 30 λεπτά και στη 

συνέχεια αερίστε το διαμέρισμα για 10÷15 λεπτά.  

7. Σε αυτό το σημείο έχει συνήθως ολοκληρωθεί η θεραπεία, αλλά………………… 

                                                                                                           (μεταβείτε στη σελίδα 05) 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 

Σε ορισμένα μοντέλα οχημάτων, ο ψύκτης του κλιματιστικού είναι τοποθετημένος στο κέντρο ως 

προς την κυκλοφορία του αέρα. 

Αυτό επιτρέπει στη ροή του αέρα του ανεμιστήρα να επιλέξει μία προτιμότερη κατεύθυνση, η 

οποία εμποδίζει την κατάλληλη συγκέντρωση Όζοντος στα βακτήρια, τις συμπυκνώσεις και τη 

μούχλα που έχουν σχηματιστεί μέσα στον ψύκτη. 

Συνεπώς, μειώνεται σημαντικά η διάχυση του Όζοντος σε αυτούς τους μικρο-οργανισμούς, 

υποβαθμίζοντας έτσι το τελικό αποτέλεσμα της θεραπείας. 

Επομένως η προηγούμενη θεραπεία θα πρέπει να ενσωματωθεί στην παρακάτω διαδικασία. 

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

(να πραγματοποιηθεί χωρίς να λειτουργεί ο ανεμιστήρας) 

 

1. Βγάλτε το πώμα αναρρόφησης και το μεταλλικό κλιπ από τον αγωγό και μετά μέσω της 

εξωτερικής εισόδου του αέρα εισάγετε τον αγωγό όσο πιο βαθιά στον σωλήνα που φτάνει 

στον ψύκτη. 



2. Εάν είναι δυνατόν βάλτε ένα έμβολο στην έξοδο των συμπυκνώσεων για να εμποδίσετε την 

απώλεια του όζοντος (μην ξεχάσετε να βγάλετε το έμβολο όταν ολοκληρωθεί η θεραπεία). 

3. Ενεργοποιήστε το  Ozone Maker για 30 λεπτά (κατόπιν αερίστε το σύστημα για 10÷15 λεπτά 

τουλάχιστον). 

 

Συστάσεις για την ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ή για την ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ δυσάρεστων 

οσμών από τα διαμερίσματα των επιβατών 

 

Για την απολύμανση των μικροβίων (ακολουθήστε τα σημεία 1 και 3 της ΤΥΠΙΚΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ): 

 30 λεπτά θεραπείας. 

Για την εξαφάνιση των δυσάρεστων οσμών (ακολουθήστε τα σημεία 1 και 3 της ΤΥΠΙΚΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ): 

 εάν υπάρχει κανονικό επίπεδο οσμών στο όχημα – 30 λεπτά θεραπείας 

 εάν το όχημα έχει έντονες οσμές – πολλαπλές θεραπείες διάρκειας 30 λεπτών σε 

διαστήματα 15÷30  λεπτών μέχρι να εξαφανιστούν οι οσμές. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 

Εάν οι έντονες οσμές συγκεντρώνονται σε μία απαγορευμένη περιοχή του διαμερίσματος 

(μπροστινά ή πίσω καθίσματα για παράδειγμα), τοποθετήστε τον αγωγό εξόδου του όζοντος 

απευθείας στο σημείο από το οποίο βγαίνουν οι οσμές ούτως ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη 

συγκέντρωση του όζοντος σε αυτή την περιοχή. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 

Δεδομένο ότι το Το Ozone Maker 220V παράγει μία συγκεκριμένη ποσότητα όζοντος κάθε 30 

λεπτά, εάν οι οσμές εξαφανιστούν μερικώς μετά από τα πρώτα 30 λεπτά θεραπείας, είναι 

προφανές ότι η ποσότητα του όζοντος που παράγεται δεν επαρκεί για να εξαφανίσει εντελώς τις 

οσμές και επομένως χρειάζονται επιπλέον θεραπείες διάρκειας 30 λεπτών σε διαστήματα 30 

λεπτών μέχρι να εξαφανιστούν εντελώς οι οσμές. 

Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. 

φαξ.: 210 9522421  –   τηλ 210 9522405 

σελίδα 05 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 

Το Ozone Maker είναι μία συσκευή εξοπλισμένη με ένα σύστημα παραγωγής στέμμα του όζοντος 

γνωστό και ως “Φαινόμενο της κορόνας” για τη μικροβιακή απολύμανση χώρων και επιφανειών 

χωρίς να αφήσει χημικά υπολείμματα γιατί είναι ένα ασταθές αέριο που μετατρέπεται αυθόρμητα 

σε οξυγόνο.  

 



Το στέμμα ή “Φαινόμενο της κορόνας” είναι μία ηλεκτροχημική αντίδραση που, χρησιμοποιώντας 

το οξυγόνο στην ατμόσφαιρα, παράγει στην ουσία καθαρό όζον.  

 

Το όζον αναγνωρίζεται από το Ιταλικό Υπουργείο Υγείας ως ΦΥΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ για τη 

μικροβιολογική απολύμανση χώρων ή επιφανειών από βακτήρια, ιούς, σπόρια, μούχλα, 

μύκητες κλπ. 

 

Αυτό το φυσικό αέριο μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την εξάλειψη δυσάρεστων οσμών, 

γιατί δεν τις καλύπτει αλλά τις καταστρέφει για πάντα. 

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

 

ΙΤΑΛΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ    

Αρ. πρωτοκόλλου 24482 της 31/07/96 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΝΑΠΟΛΗ “FEDERICO II”: 

In vitro δοκιμές για την ενέργεια εκτόνωσης του Όζοντος κατά των παθογόνων εντερο-

βακτηρίων και χωρίς γενετικές μεταλλάξεις 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΟΥΔΙΝΕ - ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ: 

Η δοκιμασία απολύμανσης σε επίπεδες επιφάνειες εξοπλισμού επεξεργασίας κρέατος 

(σαλμονέλα - λιστερίαση) - Αρ. πρωτοκόλλου 219/94 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΜΑ - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ: 

Δοκιμή της απολυμαντικής δυνατότητας του όζοντος σε αποικίες βακτηρίων του Escherichia 

Coli – Staphilococcus Aures – Pseudomonas Aeruginosa – Streptococcus Durans 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Το Ozone Maker αποτελείται από: 

1. Ένα συμπιεστή για την αναρρόφηση αέρα και τη διάχυση του όζοντος  

2. Μία ειδική συσκευή που παράγει το στέμμα του Όζοντος γνωστό επίσης και ως το “Φαινόμενο 

της κορόνας”. 

3. Ένας μετασχηματιστής ρεύματος χαμηλής προς υψηλή τάση που δίνει ρεύμα στη συσκευή. 

4. Ένας πίνακας πλήκτρων πίεσης on/off χρονομέτρου για να επιλέξετε την ώρα παραγωγής 

όζοντος. 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 

Διαστάσεις: 320 x 220 x 95 mm. 

Ηλεκτρική είσοδος: 220/240 V - 50 Hz – 0,15 A – 18 W 



Ρυθμός Ροής: 3 λίτρα/λεπτό. 

Παραγωγή όζοντος: 0,250 g/h 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

να τηρούνται αυστηρά οι παρακάτω ενδείξεις. 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: κανένας δεν θα πρέπει να μπαίνει στο όχημα όσο πραγματοποιείται η 

απολύμανση. 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: θα πρέπει να τοποθετείται ένα σήμα στο όχημα το οποίο θα λέει: 

ΜΗΝ ΕΙΣΕΡΧΕΣΤΕ 

- ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΑΠΟΛΥΜΑΙΝΕΤΑΙ - 

 

Στο τέλος της περιόδου απολύμανσης, εξαερίζετε για τουλάχιστον 10/15 λεπτά πριν εισέλθετε ή 

εισέλθετε τουλάχιστον 2 ώρες μετά την απολύμανση. 

 

Εάν χρειαστεί να μπείτε στο όχημα πριν τελειώσει η θεραπεία απολύμανσης, απλά 

απενεργοποιήστε τη μηχανή και εξαερώστε για τουλάχιστον 10/15 λεπτά. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Peso 
 
Potenza Compressore:     5,3  
 
Produzione Ozono:           118 ppm/h - 0,250 g/h 

 
 
 
 
 
 
 

Prodotto da:  

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 
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