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INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

LEIA ATENTAMENTE O MANUAL DE OPERAÇÃO 

 

1. Antes de usar o equipamento leia atentamente o manual de operação. 

2. Não cubra a entrada de ar superior e a entrada lateral de ozônio. A ventilação inapropriada pode causar 

danos ao produto. 

3. O gerador de ozônio deve ser mantido em um local seco e ventilado. 

4. Não abra o gerador de ozônio. 

5. Não deve haver pessoas no ambiente que está sendo tratado durante sua aplicação. 

6. Antes de entrar no lugar desinfetado com ozônio, ele deve ser devidamente ventilado. 

7. Não respire o ozônio diretamente. 

8. Não exponha animais ao ozônio. 

9. Guarde o manual com o devido cuidado. 

 

APLICAÇÃO 

O equipamento é indicado para tratar o habitáculo de veículos. Existem lugares e pontos nos quais é 

impossível ou muito difícil de remover a sujeira e a poeira que causam contaminação: as bactérias, vírus, 

microorganismos, mofo, e assim por diante, se proliferam nesse local. Esses microorganismos, que se 

proliferam com grande velocidade, são a principal razão do odor desagradável e incomodo. 

 

Nenhum detergente é capaz de destruí-los, com exceção do ozônio! 

Ozon Maker ®, usado de acordo com o manual de operação, proporciona total desinfecção microbiológica e 

elimina todos os odores desagradáveis, tanto orgânicos quanto inorgânicos. 

 



OZÔNIO É UM DESINFETANTE 

Ozônio mata: bactérias, vírus, mofo, e todos outros microorganismos. 

Ozônio destrói: agentes químicos que causam contaminação (provenientes da emissão a partir de painéis, 

carpetes, isolamentos, pinturas, vernizes de madeira e materiais plásticos). 

Ozônio elimina: odores desagradáveis orgânicos e inorgânicos, destruindo as partículas voláteis que 

propagam odores. Ozônio não encobre os odores e sim os remove. 

PAINEL DE CONTROLE 

Botões ON/OFF Indicadores Luminosos 

Os botões ON/OFF com círculos numerados são para ligar e desligar o equipamento e para selecionar a 

duração da operação, baseada na escala de desinfecção. 

NOTA: No caso do gerador de ozônio estar desconectado ou não haver energia na saída quando a operação 

estiver em progresso, a duração programada será automaticamente colocada em 0. Em caso como esses, é 

necessário selecionar novamente a duração e proceder novamente com a operação: 

- botão 5 – pressione para ligar o timer por 5 minutos 

- botão 10 – pressione para ligar o timer por 10 minutos 

- botão 15 – pressione para ligar o timer por 15 minutos 

- botão 30 – pressione para ligar o timer por 30 minutos 

- botão 60 – pressione para ligar o timer por 60 minutos. 

- Manter o botão pressionado para deixá-lo funcionando sem parar 

        DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE 

Aplicação da Diretiva do Conselho 

Diretiva de Baixa Tensão 73/23/EEC – União Européia (UE) Diretiva 

CEM (Compatibilidade Eletromagnética) 89/336/EEC – União Européia (UE). 

Os padrões com os quais a conformidade foi declarada: 

EN 60335-11: “Safety of Household and Similar Electrical Appliances; Part 1: General Requirements, 5th 

Edition including Amendments A1:95 + A1:96 + A12:96” 



EN 60335-2-60: 1998 “Safety of Household and Similar Electrical Appliances; Part 2: Particular Requirements 

for Whirpool Baths” 

EN 61000-3-2: 1995 “Limits for harmonic current emissions (equipment input current <= 16A per phase)” 

EN 61000-3-3: 1995 “Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in low-voltage supply 

systems, for equipment with rated current <= 16A” 

EN 55022: 1998 “Information technology equipment – Radio disturbance characteristics – Limits and methods 

of measurement” 

EN 55014-1: 1997 “Electromagnetic Conformity - Requirements for household appliances, electric tools and 

similar apparatus: Part 1: Emission – Product Family Standard” 

EN 55014-2: 1997 “Electromagnetic Compatibility – Requirements for household appliances, electric tools and 

similar apparatus: Part 2: Immunity – Product Family Standard” 

IEC 60335-2-60: 1997 “Safety of Household and Similar Electrical Appliances; Part 2: Particular Requirements 

for Whirpool Baths” 

IEC 61000-4-2: 1995 “Electromagnetic Compatibility (EMC) – Part 4: Testing and measurement techniques – 

Section 4: Electrostatic discharge immunity test” 

IEC 61000-4-4: 1995 “Electromagnetic Compatibility (EMC) – Part 4: Testing and measurement techniques – 

Section 4: Electrical fast transient/burst immunity test – Basic EMC publication” 

IEC 61000-4-6: 1996 “Electromagnetic Compatibility (EMC) – Part 4: Testing and measurement techniques – 

Section 6: Immunity to conducted disturbances induced by radio-frequency 

Fields” 

IEC 61000-4-11: 1996 “Electromagnetic Compatibility (EMC) – Part 4: Testing and measurement techniques – 

Section 11: Voltage dips, short interruptions and voltage 

variations immunity tests”. 

 

Signed by: Mr. D. Lavelle (manager) Via Ponte, 83 – Pescantina (VR) 

MANUAL DE OPERAÇÃO – DESINFETANDO O HABITÁCULO DO VEÍCULO 



 

NOTA – Por favor, leia as seguintes instruções cuidadosamente. 

NOTA – Ninguém deve ficar na cabine durante o processo de desinfecção. 

Após terminado o processo de desinfecção, o habitáculo deve ser ventilado por 10-15 minutos. 

 

COMO ESTACIONAR O CARRO A SER DESINFETADO 

IMPORTANTE – o processo de desinfecção não deve ser feito no veículo se o mesmo estiver muito exposto aos raios 

solares, devido ao ozônio se deteriorar rapidamente em temperaturas acima de 25°C e é muito menos efetivo. No caso da 

temperatura do habitáculo exceder 25°C, é recomendado refrigerar o ambiente antes de proceder com a desinfecção. 

IMPORTANTE – o carro deve ser estacionado em um lugar que ele fique parado durante todo o processo de desinfecção 

sem causar impedimentos. 

IMPORTANTE – todos acessórios aromaticos (purificadores de ar e outros perfumes) devem ser removidos do habitáculo. 

 

PROCEDIMENTO PADRÃO 

1. Posicione o equipamento horizontalmente fora do veículo, próximo a porta do motorista ou a do passageiro dianteiro, e 

conecte-o na alimentação no 220V. 

2. Ajuste o ciclo de ar para constante (recirculação) com o ventilador na velocidade mínima para permitir a desinfecção de 

todo o circuito. Se possível, é recomendado colocar um filtro de poeira (mesmo em veículos novos) dentro do habitáculo. 

3. No retrovisor central coloque o tubo com a ponta de distribuição de cerâmica porosa, com o tubo conectado a ela 

passando através da janela da porta. A janela não deve ser completamente fechada para evitar o esmagamento do tubo. 

Em seguida, ligue o Ozon Maker por 30 minutos (e depois do processo deixe o habitáculo ventilar por 10-15 minutos). 

4. Verificar se algum odor desagradável continua saindo do sistema de controle climático. 

5. Se eles não forem detectados, o processo de desinfecção está encerrado. 

6. Se eles continuarem presentes, coloque a ponta de cerâmica porosa na entrada de ar externa e ajuste o ciclo de ar para 

normal com o ventilador na velocidade mínima. Em seguida, ligue o Ozon Maker por 15 minutos (e depois do processo 

deixo o habitáculo ventilar por 10-15 minutos). 



7. Nesse ponto, o processo de desinfecção está encerrado em 90% dos casos. 

NOTA: Em certos veículos o evaporador do controle climático é deslocado contra o fluxo de ar do sistema. Por esse motivo 

o fluxo de ar puxado pelo ventilador é levado por um caminho diferente, garantido o impacto ideal do ozônio na 

condensação e o mofo que se forma no condensador. Essa é a razão da significante redução na habilidade do ozônio de 

influenciar em bactérias e mofo, o que parcialmente prejudica o efeito da desinfecção. Por esse motivo, em alguns casos 

particulares, é recomendado realizar o seguinte procedimento em complemento da operação padrão. 

PROCEDIMENTO ADICIONAL 

Realize com a Ventoinha da Circulação de Ar desligada 

1. Retire a ponta de cerâmica porosa do tubo e empurre o tubo o mais fundo possível através da entrada externa de ar no 

duto do evaporador. 

2. Se possível, o dreno de condensação deve ser fechado com uma tampa evitando a dispersão do ozônio (lembrando de 

remover a tampa após a operação). 

3. Ligue o equipamento por 15 minutos (depois ventile o sistema por 5 minutos). 

 

PROCEDIMENTO Nº 2 

A Desinfecção do Evaporador 

No caso de resultados apropriados não terem sido alcançados depois do procedimento padrão (opção que não é 

disponibilizada por outros dispositivos geradores de ozônio) 

1. Insira a sonda de cerâmica, ao invés do filtro de poeira retirado. 

2. Ligue o ciclo interno, se o ar é puxado através do filtro da cabine quando o ciclo é fechado, caso contrário, deixe o ciclo 

aberto. Em ambos os casos, ajuste o ventilador para a velocidade mínima para a concentração de ozônio próximo do 

evaporador ser a maior possível. O aparelho deve permanecer fora do veículo, todas as portas e janelas devem estar 

fechadas (exceto por onde o tubo com a sonda do ozônio estiver passando). O ar condicionado deve ser desligado. 

Tempo sugerido de desinfecção: 15-30 minutos. 

3. Ventile o habitáculo por 5-10 minutos (abra as portas e ligue o ventilador). 

 

 



Recomendações na Desinfecção Microbiológica ou Remoção de Odores Desagradáveis de Habitáculos de 

Veículos 

 

No caso de desinfecção microbiológica, o PROCEDIMENTO PADRÃO partes 1-3 devem ser aplicados: 

- duração – 30 minutos. 

No caso de remoção de odores desagradáveis, o PROCEDIMENTO PADRÃO partes 1 e 3 devem ser aplicados; 

- se o nível de odores desagradáveis dentro do habitáculo for normal, a duração deve ser de 30 minutos; 

- se o nível de odores desagradáveis no veículo for alto, repita a operação algumas vezes, durando 30 minutos cada, com 

intervalos de 30 minutos, até os odores desagradáveis desaparecerem. 

IMPORTANTE – Se os odores desagradáveis estiverem concentrados em uma pequena área no habitáculo (ex.: No 

assento dianteiro ou traseiro), a ponta de cerâmica porosa deve ser colocada o mais próximo o possível da fonte dos 

odores indesejáveis para a concentração de ozônio ser maior em um ponto específico. 

IMPORTANTE – Devido ao equipamento para desinfecção gerar ozônio a uma determinada e limitada velocidade, pode 

ocorrer dos odores desagradáveis não serem completamente removidos após a primeira operação durando 30 minutos, o 

que significa que a quantidade de ozonio gerado não foi suficiente para remover a fonte do odor indesejado. Em tais casos, 

é necessário repetir o processo de desinfecção algumas vezes, durando 30 minutos cada, com um intervalo de 30 minutos 

entre elas, até os odores desagradáveis desaparecerem. 

FICHA DE INFORMAÇÕES 

Ozon Maker ® é a unidade equipada com o sistema de geração de ozônio através do principio do Efeito 

Corona. Ele tem a finalidade de fazer a desinfecção microbiológica de interiores e superfícies, sem deixar 

resíduos químicos, pois o ozônio, sendo um gás instável, se converte em oxigênio espontâneamente. O Efeito 

Corona é uma reação eletro-química que, usando oxigênio da atmosfera, gera ozônio praticamente puro. O 

ozônio tem sido aceito pelo Ministério da Saúde Italiano como um AGENTE NATURAL para desinfecção 

microbiológica de interiores e superfícies das bactérias, vírus, microorganismos, mofo, fungos, etc. Esse gas 

natural também pode ser usado para neutralizar odores desagradáveis, não somente encobrindo eles mas sim 

removendo-os definitivamente. 

 

CERTIFICADOS 



 

O MINISTÉRIO DA SAÚDE ITALIANO, DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS E NUTRIÇÃO ANIMAL: 

Protocolo no. 24482 of 31/07/1996 

 

A UNIVERSIDADE FEDERICO II DE NAPOLI: 

Testes in vitro das propriedades neutralizadoras do ozônio contra bactérias patogênicas e a falta de mutações 

genéticas. 

 

A UNIVERSIDADE DE UDINE – DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DOS ALIMENTOS: 

O teste do equipamento de desinfecção de superficies planas para processamento de carne (Salmonella – 

Listerella) – Protocolo no. 219/94. 

 

A UNIVERSIDADE DE PARMA – INSTITUTO DE MICROBIOLOGIA: 

O teste de capacidade de esterilização do ozônio nas bactérias Escherichia Coli bactéria – Staphilococcus Aures 

– Pseudomonas Aeruginosa – Streptococcus Durans. 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

O dispositivo desinfetante microbiológico Ozon Maker é composto por: 

1 Uma bomba de sucção de ar e injeção de ozônio. 

2 Uma unidade especial de geração de ozônio que usa o principio do Efeito Corona. 

3 Um transformador que converte baixa tensão em alta tensão, a qual alimenta dispositivo mencionado 

acima. 

4 Botões temporizadores para seleção de tempo de geração de ozônio. 



CARACTERÍSTICAS: 

Dimensões: 320 x 220 x 95 mm. 

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

Capacidade: 3 litros/minuto. 

Geração de Ozônio: 0.250 g/hora. 

 

DADOS DE SEGURANÇA 

As recomendações a seguir devem ser estritamente aplicadas: 

 

NOTA: Enquanto o processo de desinfecção está em andamento, ninguém deve ficar dentro do habitáculo. 

NOTA: Uma placa com o seguinte texto deve estar altamente visível no carro: 

 

NÃO ENTRAR 

 - DESINFECÇÃO DO CARRO - 

Depois de encerrada a operação de desinfecção, o carro deve ser ventilado por 10-15 minutos, ou ninguém 

deve entrar no carro por pelo menos duas horas depois de terminada a desinfecção. 

No caso de haver necessidade de entrar na cabine, o equipamento deve ser desligado, e o veículo ventilado por 

5/10 minutos antes. 
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