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SVARBI INFORMACIJA  

PERSKAITYKITE ŠIĄ EKSPLOATAVIMO INSTRUKCIJĄ 

 

1. Prieš pradedant naudoti prietaisą, perskaitykite instrukciją. 

2. Neuždenkite viršutinės oro įsiurbimo angos ir šoninės ozono angos. Neteisinga ventiliacija gali 

mechaniškai pažeisti prietaisą. 

3. Ozono generatorius turi stovėti sausoje ir gerai ventiliuojamoje vietoje. 

4. Neatidarykite generatoriaus: avarijos atveju prietaisą reikia grąžinti tiekėjui, kuris užsiims 

remontu. 

5. Naudojant prietaisą oro ir paviršių dezinfekcijai, draudžiama kam nors būti dezinfekuojamos 

transporto priemonės viduje. 

6. Prieš įsėdant į ozonu dezinfekuotą transporto priemonę, būtina ją kruopščiai išvėdinti. 

7. Draudžiama tiesiogiai įkvėpti ozoną. 

8. Draudžiama leisti gyvūnams turėti tiesioginį kontaktą su ozonu. 

9. Saugokite šią eksploatavimo instrukciją. 

 

NAUDOJIMAS MOTORIZACINĖJE PRAMONĖJE  

 

Prietaisas yra naudojamas automobilių kabinų ir kondicionavimo sistemų dezinfekcijai ir 

užtikrina valymą bei higieną tuomet, kai rankiniai būdai ir technologijos, kurių pagrindą sudaro 

cheminės medžiagos, neužtikrina norimo dezinfekcijos laipsnio. Būna vietų, iš kurių itin sudėtinga 

yra pašalinti nešvarumus ir dulkes – juose dauginasi bakterijos, virusai, sporos, pelėsiai ir pan. Šie 

mikroorganizmai dauginasi nepaprastai greitai ir yra pagrindinis nemalonaus kvapo šaltinis. 

 

Juos neįmanoma pašalinti detergentais, šiam tikslui būtina naudoti ozoną! 

 

„Ozon Maker®“, naudojamas taip, kaip yra nurodyta šioje instrukcijoje, užtikrina visišką 

mikrobiologinę dezinfekciją bei pašalina visus nemalonius organinės ir neorganinės kilmės 

kvapus. 

 

OZONAS – TAI DEZINFEKUOJANTI PRIEMONĖ  

Ozonas naikina: bakterijas, virusus, sporas, pelėsius ir kitus mikroorganizmus. 

Ozonas pašalina: cheminius nešvarumus (atsirandančius iš panelių, kilimėlių, izoliacijos, dažų ir 

lakų bei plastiko). 

Ozonas pašalina: nemalonius organinės ir neorganinės kilmės kvapus, naikindamas lakiąsias 

aromatą perduodančias daleles. Ozonas nemaskuoja kvapų, o visiškai juos pašalina. 

 



VALDYMO PANELIS  

„ON/OF“ mygtukai su apšvietimu  

„ON/OF“ mygtukai su numeriais pažymėtais rateliais yra skirti įjungti ir išjungti prietaisą bei 

priklausomai nuo nešvarumų laipsnio nustatyti veikimo laiką. 

DĖMESIO: Išjungus prietaisą iš elektros tinklo darbo metu, veikimo laikas automatiškai grįžta į 

poziciją „0“. Tokiu atveju reikia iš naujo nustatyti veikimo laiką ir pakartoti operaciją: 

- Mygtukas 5 – paspauskite, norint įjungti laiko matuoklį 5 minutėms  

- Mygtukas 10 – paspauskite, norint įjungti laiko matuoklį 10 minučių  

- Mygtukas 15 – paspauskite, norint įjungti laiko matuoklį 15 minučių  

- Mygtukas 30 – paspauskite, norint įjungti laiko matuoklį 30 minučių  

- Mygtukas 60 – paspauskite, norint įjungti laiko matuoklį 60 minučių  

- tolesnis mygtukų paspaudimas įjungs nuolatinio darbo režimą  

ATITIKTIES DEKLARACIJA  

Atitinka direktyvas:  

Tarybos Žemos įtampos direktyva 73/23/EEB – Europos Sąjunga (ES) 

Elektromagnetinio suderinamumo direktyva 89/336/EEB – Europos Sąjunga (ES) 

 

Normos, kurias deklaruojamai atitinka prietaisas: 

EN 60335-11: „Elektros įranga namų ir panašiam naudojimui – Naudojimo saugumas – 1 dalis: 

Bendri reikalavimai, 5 leidimas. Su pakeitimais A1:95 + A1:96 + A12:96“ 

EN 60335-2-60: 1998 „Elektros įranga namų ir panašiam naudojimui – Naudojimo saugumas – 2 

dalis: Detalūs reikalavimai vonioms su hidromasažu“ 

EN 61000-3-2: 1995 „Leistini harmoninių srovių spinduliavimo lygiai (imtuvo fazės įtampa 16 A 

fazei)“ 

EN 61000-3-3: 1995 „Įtampos pokyčių, įtampos svyravimu ir šviesos mirgėjimo ribojimas 

viešosiose žemos įtampos tinkluose dėl imtuvu su fazės nominalios srove < arba = 16 A“ 

EN 55022: 1998 „Informacinės technologijos įranga – Radijo-elektrinių trikdžių charakteristikos – 

Lestini lygiai ir matavimo metodai" 

EN 55014-1: 1997 „Elektromagnetinis suderinamumas – Viešai naudojamos įrangos, elektros 

įrankių ir panašių įrenginių reikalavimai – 1 dalis: Emisija – Norma gaminių grupėms“ 

EN 55014-2: 1997 „Elektromagnetinis suderinamumas – Viešai naudojamos įrangos, elektros 

įrankių ir panašių įrenginių reikalavimai – 2 dalis: Atsparumas elektromagnetiniams trikdžiams – 

Norma gaminių grupėms“ 

EN 60335-2-60: 1997 „Elektros įranga namų ir panašiam naudojimui – Naudojimo saugumas – 2 

dalis: Detalūs reikalavimai vonioms su hidromasažu“ 

IEC 61000-4-2: 1995 „Elektromagnetinis suderinamumas (EMC) – 4-2 dalis: Tyrimų ir matavimų 

metodai – Atsparumo elektrostatinei iškrovai tyrimas“ 



IEC 61000-4-4: 1995 „Elektromagnetinis suderinamumas (EMC) – 4-4 dalis: Tyrimų ir matavimų 

metodai – Atsparumo trumpų pereinamųjų elektros būklių serijai tyrimas“ 

IEC 61000-4-6: 1996 „Elektromagnetinis suderinamumas (EMC) – 4-6 dalis: Tyrimų ir matavimų 

metodai – Atsparumo sutrikimams, kuriuos sukelia radijo dažnio laukai, tyrimas“ 

IEC 61000-4-11: 1996 „Elektromagnetinis suderinamumas (EMC) – 4-11 dalis: Tyrimų ir matavimų 

metodai – Atsparumo įtampos dingimui, trumpoms pertraukoms ir pokyčiams tyrimas“ 

 

Pasirašė: D. Lavelle (vadovas) Via Ponte, 83 – Pescantina (VR) 

 

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA – AUTOMOBILIO VIDAUS DEZINFEKAVIMAS  

 

DĖMESIO – būtina laikytis žemiau aprašytų nurodymų. 

DĖMESIO – dezinfekavimo metu draudžiama žmonėms būti transporto priemonės viduje. 

Baigus dezinfekavimo procesą, būtina 10-15 minučių vėdinti automobilį. 

 

KAIP PARUOŠTI AUTOMOBILĮ, KURIS BUS DEZINFEKUOJAMAS  

SVARBU – dezinfekcijos nerekomenduojama atlikti transporto priemonėje, kurią veikia saulės spinduliai, nes esant 

didesnei kaip 25°C temperatūrai, vyksta itin greitas ozono irimo procesas. Jei temperatūra transporto priemonėje viršija 

25°C, prieš pradedant dezinfekciją, rekomenduojama ją sumažinti. 

SVARBU – automobilis turi būti pastatytas tokioje vietoje, kur jis netrukdydamas gali stovėti viso dezinfekcijos proceso 

metu. 

SVARBU – iš transporto priemonės vidaus būtina pašalinti visus kvapiuosius produktus (oro gaiviklius ir pan. kvapiklius) 

 

STANDARTINĖ PROCEDŪRA  

1. Pastatyti prietaisą horizontaliai automobilio viduje šalia vairuotojo arba priekinių keleivio durų ir įjungti į 220 V elektros 

lizdą. 

2. Nustatyti oro cirkuliaciją į pastovios cirkuliacijos padėtį, ventiliatoriaus veikimo greitis turi būti minimalus – tai leis 

dezinfekuoti visą sistemą. Jei tai įmanoma, procedūros metu rekomenduojama kabinos viduje patalpinti dulkių filtrą (net 

tuomet, kai yra naujas). 

3. Vamzdelį su porėtu keramikiniu antgaliu reikia pritvirtinti prie vidinio veidrodžio, nuvedant jungiamąjį vamzdelį pro 

durų langą. Langą būtina atidaryti tik tiek, kad jis nesuspaustų vamzdelio. Po to galima įjungti „Ozon Maker®“ prietaisą 

30 minučių (po to būtina vėdinti kabiną apie 10-15 minučių). 

4. Patikrinti, ar iš kondicionavimo sistemos ir toliau yra skleidžiamas nemalonus kvapas. 

5. Jei jis nėra jaučiamas, tai dezinfekavimo procedūra yra baigta. 

6. Jei ir toliau jaučiasi nemalonus kvapas, tai reikia patalpinti porėtą keramikinį antgalį ant išorinės oro įsiurbimo angos ir 

nustatyti oro cirkuliaciją normalioje padėtyje, ventiliatoriaus veikimo greitis turi būti minimalus. Po to galima įjungti 

„Ozon Maker®“ prietaisą 15 minučių (po to būtina vėdinti kabiną apie 10-15 minučių). 



7. Šiuo atveju 90 % atvejų dezinfekcijos procedūra bus baigta, bet 

DĖMESIO: Kai kurie automobilių modeliai turi kondicionieriaus garintuvą, kuris yra įmontuotas atokiau nuo oro 

cirkuliavimo sistemos. Todėl ventiliatoriaus įsiurbiamas oras yra paduodamas kitais keliais, kas neleidžia ozonui 

optimaliai veikti kondensatą ir pelėsius, susikaupusius ant kondensatoriaus. Tai žymiai sumažina ozono poveikį 

bakterijoms ir pelėsiams, kas iš dalies pablogina galutinį dezinfekavimo rezultatą. Dėl to tokiais išskirtiniais atvejais 

rekomenduojama atlikti ne tik standartinę, bet ir papildomą procedūrą. 

 

PAPILDOMA PROCEDŪRA  

Atliekama, išjungus ventiliatorių  

1. Nuo vamzdelio nuimti porėtą keramikinį antgalį ir po to per vidinę oro tiekimo angą kuo toliau įkišti vamzdelį į 

garintuvą einantį vamzdį.   

2. Jei įmanoma, būtina uždaryti kamščiu kondensato nuvedimą, kas padės išvengti ozono koncentracijos sumažėjimo 

(po dezinfekcijos procedūros būtina nepamiršti pašalinti šį kamštį). 

3. Įjungti dezinfekavimo prietaisą 15 minučių (po to vėdinti sistemą 5 minutes). 

 

PROCEDŪRA NR. 2 

Garintuvo dezinfekcija  

 

Jei standartinė procedūra neatneša atitinkamų rezultatų (funkcija, kurios neturi kiti ozoną gaminantys prietaisai) 

1. Vietoj išimto dulkių filtro įdėti keraminį vamzdelį. 

2. Įjungti vidinę oro cirkuliaciją, jei esant uždarai cirkuliacijai oras eina per kabinos filtrą, kitu atveju palikti atvirą 

cirkuliaciją. Abiem atvejais ventiliatoriaus veikimo greitis turi būti minimalus, kad ozono koncentracija prie garintuvo būtų 

kuo didesnė. Prietaisas yra automobilio viduje, automobilio durys ir langai turi būti uždaryti, išskyrus vietą, pro kurią eina 

vamzdelis, tiekiantis ozoną. Kondicionavimo sistemos kompresorius turi būti išjungtas. Rekomenduojamas 

dezinfekavimo laikas: 15–30 minučių. 

3. Vėdinkite automobilį 5-10 minučių (atidarytos durys ir įjungtas kabinos ventiliatorius). 

4. 2 punkte aprašytą procedūrą būtina pakartoti, neįjungiant kompresoriaus.   

 

Rekomendacijos dėl mikrobiologinės dezinfekcijos arba nemalonių kvapų šalinimo iš 

lengvųjų automobilių kabinų    

 

Mikrobiologinės dezinfekcijos atveju atlikti STANDARTINĖS PROCEDŪROS 1 ir 3 punktus: 

- trukmė – 30 minučių. 

Šalinant nemalonius kvapus, atlikti STANDARTINĖS PROCEDŪROS 1 ir 3 punktus: 

- jei nemalonių kvapų lygis yra normalus – procedūros trukmė 30 minučių; 

- jei nemalonių kvapų automobilyje lygis yra aukštas – kelios 30 minučių procedūros kas 30 minučių, kol nemalonus 

kvapai visiškai nebus pašalinti. 



SVARBU – jei nemalonūs kvapai koncentruojasi vienoje nedidelėje zonoje (pvz. priekinė ar galinė sėdynė), tuomet 

reikia patalpinti porėtą keramikinį antgalį kuo arčiau nemalonių kvapų šaltinio, kad būtent šioje vietoje būtų didžiausia 

ozono koncentracija. 

SVARBU – todėl kad dezinfekavimo prietaisas (kodas 4018045) gamina ozoną su tam tikru greičiu, gali būti taip, kad po 

pirmos 30 minučių procedūros nemalonūs kvapai dings tik dalinai, kas reiškia, kad gaminamo ozono kiekis yra 

nepakankamas norint visiškai pašalinti nemalonius kvapus. Tokiu atveju būtina atlikti dar kelias dezinfekcijos 

procedūras po 30 minučių kas 30 minučių, kol nemalonūs kvapai visiškai nedings. 

 

INFORMACINĖ KORTELĖ 

 

„Ozon Maker®“ – tai prietaisas su sistema, kuri gamina ozoną įkaitusių dujų principu. Jis yra 

skirtas mikrobiologiniam patalpų ir paviršių be cheminių medžiagų likučių dezinfekavimui, nes 

ozonas – tai nestabilios dujos, kurios savaime keičiasi į deguonį.  Dujų kaitinimas – tai 

elektrocheminė reakcija, kurios metu naudojant atmosferoje esantį deguonį yra gaminamas beveik 

grynas ozonas. Italijos Sveikatos ministerija laiko ozoną NATŪRALIA mikrobiologinės 

dezinfekcijos PRIEMONE, kuri pašalina iš patalpų ir nuo paviršių bakterijas, virusus, sporas, 

pelėsius, grybelius ir pan. Be to, šios natūralios dujos gali būti naudojamos neutralizuojant 

nemalonius kvapus nemaskuojant jų, to visiškai juos pašalinant. 

 

SERTIFIKATAI  

 

ITALIJOS SVEIKATOS MINISTERIJA, MAISTO SAUGUMO IR VETERINARIJOS 

DEPARTAMENTAS: 

1996-07-31 d. protokolas nr. 24482 

 

FREDERIKO II UNIVERSITETAS NEAPOLYJE: 

In vitro tyrimai, patvirtinantys ozono savybes neutralizuojant ligas sukeliančias bakterijas bei genų 

mutacijų stoką. 

 

UNDINE UNIVERSITETAS – MOKSLŲ APIE MAISTĄ FAKULTETAS: 

Plokščių mėsos gaminių gamyboje naudojamų įrenginių paviršių dezinfekcijos tyrimas (Salmonella 

– Listerella) – Protokolas nr. 219/94. 

 

PARMOS UNIVERSITETAS – MIKROBIOLOGIJOS INSTITUTAS: 

Sterilizacinių ozono savybių tyrimas: Escherichia Coli – Staphilococcus Aures – Pseudomonas 

Aeruginosa – Streptococcus Durans bakterijos. 

 



TECHNINĖ SPECIFIKACIJA  

 

Prietaisas mikrobiologinei dezinfekcijai „Ozon Maker®“ susideda iš: 

1  Ozono tiekimo ir oro išsiurbimo pompos. 

2  Ozono generatoriaus su dujų kaitinimo naudojimu. 

3  Transformatoriaus, kuris pakeičia žemą įtampą aukšta, kuri maitina šį prietaisą. 

4  Panelio su laiko matuokliu „ON/OF“, kuriame galima nustatyti ozono gamybos laiką. 

 

SPECIFIKACIJOS: 

Matmenys: 320 x 220 x 95 mm. 

Maitinimas: 220/240 V – 50 Hz -0,15 A – 18 W. 

Efektyvumas: 3 litrai per minutę. 

Ozono gamyba: 0,250 g/h. 

 

SAUGOS KORTELĖ   

Būtina kruopščiai laikytis šių instrukcijų: 

 

DĖMESIO: Dezinfekcijos procedūros metu automobilio kabinoje negali būti jokių žmonių. 

DĖMESIO: Ant automobilio turi būti patalpinta gerai matoma lentelė su užrašu: 

PRIEIGA DRAUDŽIAMA 

 - VYKSTA DEZINFEKCIJA  

 

Baigus dezinfekavimo procedūrą, reikia vėdinti automobilį 10-15 minučių arba nesėsti į jį 

mažiausiai 2 valandas po dezinfekavimo procedūros pabaigos.  

Jei reikia patekti į automobilio kabiną dezinfekavimo procedūros metu, būtina išjungti prietaisą ir 

vėdinti automobilį 5-10 minučių. 
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