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INFORMAȚII IMPORTANTE 

CITIȚI CU ATENȚIE INSTRUCȚIUNILE DE FOLOSIRE 

 

1 Înainte să treceți la utilizarea aparatului trebuie să citiți cu atenție prezentele instrucțiuni de 

folosire. 

2 Nu acoperiți orificiul de admisie aer superior și nici cel lateral, de ieșire ozon. 

O ventilație necorespunzătoare poate duce la defecțiuni mecanice. 

3 Generatorul de ozon trebuie păstrat într-un loc bine aerisit, liber de umezeală. 

4 Nu deschideți generatorul de ozon: în caz de avariere trebuie să-l aduceți la distribuitor, pentru 

efectuarea reparațiilor. 

5  În cazul în care folosiți aparatul pentru a dezinfecta aerul și suprafețele, nu rămâneți în 

interiorul în curs de dezinfectare pe perioada de efectuare a dezinfectării. 

6 Înainte de a intra în interiorul dezinfectat cu ozon, spațiul trebuie foarte bine aerisit. 

7 Nu este permisă inspirarea directă a ozonului. 

8 Nu permiteți animalelor să intre în contact direct cu ozonul. 

9 Păstrați cu grijă prezentele instrucțiuni. 

 

APLICAȚIE ÎN SECTORUL AUTOVEHICOLE 

 

Aparatul este folosit la dezinfectarea habitaclelor autovehicolelor precum și a sistemelor de 

climatizare auto, unde se cere curățenie și igienă, atunci când nu poate fi atinsă eficiența dorită prin 

folosirea produselor chimice și acestea sunt insuficiente pentru a elimina în totalitate impuritățile 

existente. Există locuri sau puncte din care este deosebit de greu, sau chiar imposibil, să fie eliminate 

murdăria și praful care duc la infestare. În aceste locuri se înmulțesc bacterii, viruși, spori, mucegai, 

etc. Aceste microorganisme, înmulțindu-se într-un ritm deosebit de rapid, nu numai că infestează 

mediul ci sunt și pricina unor mirosuri neplăcute – o sursă de discomfort. 

 

Nici un detergent nu este în stare să le distrugă, însă ozonul le vine de hac! 

 

Ozon Maker ®, utilizat conform instrucțiunilor de folosire, asigură o dezinfecție microbiologică totală 

și eliminarea tuturor mirosurilor neplăcute, organice sau anorganice. 

OZONUL ESTE O SUBSTANȚĂ DEZINFECTANTĂ 

Ozonul omoară: bacteriile, virușii, sporii, mucegaiul și orice alte microorganisme. 



Ozonul distruge: substanțele chimice poluante (provenite din emisii din panouri, covorașe, izolatori, 

vopsele, lacuri pentru lemn, materiale sintetice). 

Ozonul elimină: mirosurile neplăcute – organice și anorganice, distrugând particolele în suspensie 

care transmit aceste mirosuri. Ozonul nu ascunde mirosurile neplăcute, el le elimină. 

 

PANOUL DE CONTROL 

Butoane ON-OFF cu indicatoare luminescente 

Butoanele ON-OFF cu cercuri numerotate servesc la aprinderea și la stingerea aparatului, precum și 

la selectarea timpului de acționare, pe baza tipului de dezinfecție dorit. 

ATENȚIE: Dacă în timpul operațiunii de dezinfectare generatorul de ozon este debranșat sau are loc 

o pană de curent, timpul selectat este resetat automat la zero. În asemenea cazuri este necesară 

reselectarea și repetarea dezinfectării: 

- butonul 5 – apăsați pentru a pune în funcțiune timerul pe 5 minute 

- butonul 10 – apăsați pentru a pune în funcțiune timerul pe 10 minute 

- butonul 15 – apăsați pentru a pune în funcțiune timerul pe 15 minute 

- butonul 30 – apăsați pentru a pune în funcțiune timerul pe 30 minute 

- butonul 60 – apăsați pentru a pune în funcțiune timerul pe 60 minute 

- butonul continua – a se apăsa pentru funcționare în regim continuu 

 

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE 

 Aplicarea Directivei Consiliului 

Directiva de Joasă Tensiune 73/23/EEC – Uniunea Europeană (EU) Directiva 

EMC (Conformitate Electromagnetică) 89/336EEC – Uniunea Europeană 

(EU) 

 

Standardele cu care s-a declarat conformitatea: 

EN 60335-11: “Siguranța Obiectelor de Folosință Casnică și a Aparatelor Electrice Similare; Partea 1: 

Cerințe Generale, Ediția a Cincea cu Amendamentele A1:95 + A1:96 + A12:96” 

EN 60335-2-60: 1998, “Siguranța Obiectelor de Folosință Casnică și a Aparatelor Electrice Similare; 

Partea 2: Cerințe Specifice pentru Vană Baie cu Hidromasaj” 

EN 61000-3-2: 1995, “Limitele emisie armonice de curent (input electric aparatură < sau =16A per 

fază)” 

EN 61000-3-3: 1995, “Limitarea variațiunilor și a instabilității tensiunii în sistemele de joasă tensiune 

pentru aparate a căror curent a fost estimant la < sau = 16A” 



EN 55022: 1998, “Limitări și Metode de Măsură Caracteristice ale Interferențelor Radio pentru 

Aparatură Tehnică Informatică” 

EN 55014-1: 1997, “Conformitate Electromagnetică – Cerințe referitoare la aparatele casnice, 

uneltele electrice și alte aparate similare: Partea 1: Emisii – Standardul Familiei de Produse” 

EN 55014-2: 1997, “Conformitate Electromagnetică – Cerințe referitoare la aparatele casnice, 

uneltele electrice și alte aparate similare: Partea 2: Resistență – Standardul Familiei de Produse” 

EN 60335-2-60: 1997, “Siguranța Obiectelor de Folosință Casnică și a Aparatelor Electrice Similare; 

Partea 2: Cerințe Specifice pentru Vană Baie cu Hidromasaj” 

IEC 61000-4-2: 1995, “Conformitatea Electromagnetică (EMC); Partea 4: Tehnici de testare și 

măsurare – Capitolul 2: Teste de Rezistență la Descărcări Electrostatice” 

IEC 61000-4-4: 1995, “Conformitatea Electromagnetică (EMC); Partea 4: Tehnici de testare și 

măsurare – Capitolul 4: Teste de Rezistență la mișcări rapide / explozie” Publicația de Bază EMC 

IEC 61000-4-6: 1995, “Conformitatea Electromagnetică (EMC); Partea 4: Tehnici de testare și 

măsurare – Capitolul 6: Teste de Rezistență la interferențe de conductivitate, cauzate de câmpurile 

de frecvență radio” 

IEC 61000-4-11: 1995, “Conformitatea Electromagnetică (EMC); Partea 4: Tehnici de testare și 

măsurare – Capitolul 11: Teste de Rezistență la căderi de tensiune, la pauze scurte și la schimbări de 

tensiune” 

semnat de către: Mr. D. Lavelle (director) Via Ponte, 83 – Pescantina (VR) 
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INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE – DEZINFECTAREA HABITACLELOR AUTOTURISMELOR 

 

ATENȚIE – Vă rugăm să citiți cu ATENȚIE instrucțiunile de mai jos. 

ATENȚIE – Dezinfectarea habitaclului autovehicolului NU poate avea loc când în aceasta se 

găsesc oameni. 

După terminarea dezinfectării habitaclul trebuie aerisit timp de 10 – 15 minute. 

 

CUM PLASĂM AUTOMOBILUL CARE TREBUIE DEZINFECTAT 

IMPORTANT – nu este recomandată efectuarea operațiunii de dezinfectare în autovehicole aflate în 

plin soare, deoarece ozonul aflat la temperaturi de peste 25”C se descompune foarte repede și 

acțiunea lui își pierde mult din eficiență. În cazul în care temperatura din habitaclu este mai mare 

decât 25”C, se recomandă răcirea acesteia înainte de efectuarea dezinfectării. 



IMPORTANT – automobilul trebuie parcat într-un loc în care să poată rămâne pe toată perioada 

dezinfecției, fără să deranjeze. 

IMPORTANT – trebuie scoase toate sursele de mirosuri (brăduț sau alte parfumuri). 

 

PROCEDURA STANDARD 

1. Se pune aparatul în poziție orizontală, în afara automobilului, lâncă ușa șoferului sau a pasagerului 

și se conectează la rețeaua de 220V. 

2. Se setează circuitul de aer în poziția de circulație continuă, cu ventilatorul (suflanta) la minim, 

pentru a permite dezinfectarea întregului circuit. Dacă este posibil, se recomandă ca pe perioada 

operațiunii să se plaseze un filtru de praf de cabină (chiar dacă este nou). 

3. Plasați țeava cu capul de distribuție ceramic poros pe oglinda retrovizoare interioară, trecând tubul 

de conectare prin geamul ușii. Geamul trebuie lăsat crăpat, pentru a nu strânge tubul. Apoi trebuie 

branșat aparatul Ozon Maker pe o perioadă de 30 minute (după care habitaclul se aerisește timp de 

10 – 15 minute). 

4. Verificați dacă instalația de climă emană în continuare mirosuri neplăcute. 

5. Dacă nu, operațiunea de dezinfectare este terminată. 

6. Dacă însă se degajă astfel de mirosuri în continuare, capul de distribuție ceramic poros trebuie 

plasat pe admisia de aer exterioară, iar circuitul de aer trebuie pus în regim normal, cu ventilatorul de 

admisie reglat la minim. Apoi trebuie branșat aparatul Ozon Maker pe o perioadă de 15 minute (după 

care habitaclul se aerisește timp de 10 – 15 minute). 

7. În acest moment, în 90% din cazuri, operațiunea de dezinfectare este încheiată, dar 

ATENȚIE: Unele modele de autoturisme au vaporizatorul instalației de climă instalat în poziție 

decalată față de circuitul de aer condiționat. Din această cauză, șuvoiul de aer aspirat de ventilatorul 

de aerisire curge pe alte căi, astfel încât ozonul nu ajunge să acționeze asupra condensatului și 

asupra mucegaiului care apar pe condensator. DIn această cauză scade drastic capacitatea ozonului 

de a acționa asupra bacteriilor și a mucegaiurilor, ceea ce compromite parțial rezultatele dezinfectării. 

Din această cauză, în asemenea situații se recomandă completarea procedurii standard cu 

procedura suplimentară descrisă mai jos. 

 

PROCEDURA SUPLIMENTARĂ 

Efectuată cu ventilatorul de aerisire stins 

1. Dați jos de pe țeavă capul ceramic poros, apoi, pătrunzând prin admisia de aer exterioară, 

întrduceți tubul cât mai adânc în conducta care duce spre vaporizator. 



2. Dacă acest lucru este posibil, astupați cu un dop ieșirea condensatului, pentru a evita dispersarea 

ozonului (nu uitați însă să scoateți dopul după terminarea procedurii). 

3. Branșați aparatul Ozon Maker pe o perioadă de 15 minute (după care sistemul se aerisește timp 

de 5 minute). 

 

PROCEDURA NR. 2 

Dezinfectarea vaporizatorului 

 

În cazul în care procedura standard nu duce la rezultatele corespunzătoare (o opțiune care nu este 

prezentă la alte aparate generatoare de ozon) 

1. În locul filtrului de praf scos introduceți sonda ceramică. 

2. Dacă la circuitul închis (intern) aerul trece prin filtrul habitaclului, puneți în funcțiune circuitul intern, 

în caz contrar – lăsați circuitul extern (deschis). În ambele cazuri, ventilatorul se reglează la minim, 

pentru ca în zona vaporizatorului să fie concentrații de ozon maxime. Aparatul rămâne în afara 

autovehicolului, acesta având ușile și geamurile închise, cu excepția unuia din geamuri care este 

întredeschis pentru a introduce tubul care aduce ozonul la sondă. Compresorul instalației de climă 

trebuie să fie în funcțiune. Timpul de dezinfefecție: 15 – 30 minute. 

3. Automobilul se aerisește timp de 5 – 10 minute (cu ușile deschise și ventilația habitaclului pornită) 

4. Procesul descris la punctul 2 se repetă, fără a porni între timp compresorul. 

 

Recomandări privind dezinfecția microbiologică sau înlăturarea 

mirosurilor neplăcute din habitaclele autoturismelor 

 

În cazul dezinfecției microbiologice acționați conform punctelor 1 și 3 ale PROCEDURII 

STANDARD: 

- timpul aplicării procedurii – 30 minute. 

În caz că înlăturați mirosurile neplăcute acționați conform punctelor 1 și 3 ale PROCEDURII 

STANDARD: 

- dacă nivelul mirosurilor neplăcute în automobil este normal, procedura trebuie aplicată timp de 30 

de minute. 

- dacă nivelul mirosurilor neplăcute în automobil este ridicat, procedura trebuie aplicată de câteva ori, 

pe perioade de 30 minute, cu pauze de 30 minute, până la eliminarea totală a mirosurilor neplăcute. 



IMPORTANT – dacă mirosurile neplăcute se concentrează într-o zonă restrânsă a cabinei (de 

exemplu fotoliul din față sau din spate) atunci capul ceramic poros trebuie plasat cât mai aproape de 

sursa acestor mirosuri neplăcute, pentru a obține o concentrație maximă de ozon în zona respectivă. 

IMPORTANT – Din cauză că aparatul de dezinfecție cod 4018045 produce ozon cu un anumit debit, 

care este limitat, se poate întâmpla ca anumite mirosuri să dispară doar treptat după prima procedură 

de 30 minute, ceea ce ar însemna că nu se degajă suficient ozon pentru eliminarea deplină a sursei 

mirosurilor neplăcute. În asemenea situații, este necesară efectuarea unor noi proceduri de 

dezinfectare de 30 de minute, cu pauze de 30 de minute, până la eliminarea totală a mirosurilor 

neplăcute. 

 

FIȘĂ DE INFORMAȚII 

 

Ozon Maker ® este un aparat echipat cu un sistem de producție de ozon pe bază de descărcare 

luminescentă, numită și „efect corona”. Acest aparat servește la dezinfectarea microbiologică a 

interioarelor și a suprafețelor fără a lăsa urme chimice, dat fiind că ozonul – un gaz instabil – se 

transformă spontan în oxigen. Descărcarea luminescentă (glow discharge) este o reacție 

electrochimică care produce ozon aproape pur din oxigenul prezent în atmosferă. Ozonul este 

considerat de Ministerul Sănătății Italiei ca fiind un MIJLOC NATURAL de dezinfecție 

microbiologică a interioarelor și a suprafețelor, prin distrugerea bacteriilor, a virușilor, sporilor, 

mucegaiurilor, ciupercilor, etc. Acest gaz natural poate fi folosit pentru neutralizarea mirosurilor 

neplăcute, nu prin „acoperirea” lor, ci prin eliminarea lor definitivă. 

 

CERTIFICATE 

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII ITALIEI – DEPARTAMENTUL NUTRIȚIE ȘI FURAJARE 

VETERNINARĂ: 

Protocolul nr. 24482 din 31/07/96 

 

UNIVERSITATEA “FEDERICO II” DIN NAPOLI: 

Testele in vitro referitoare la capacitatea ozonului de a neutraliza bacteriile patogene și la lipsa de 

mutații genetice. 

 

UNIVERSITATEA UDINE – DEPARTAMENTUL DE ȘTIINȚĂ ALIMENTARĂ: 

Test de dezinfecție pe suprafețe plate ale unor utilaje pentru prelucrarea cărnii (salmonella – 

listerella) – Protocolul nr. 219/94 



UNIVERSITATEA DIN PARMA – INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE: 

Testarea capacităților de sterilizare ale ozonului pe bacteriile Escherichia Coli – Staphilococcus 

Aures – Pseudomonas Aeruginosa – Streptococcus Durans. 

 

CARTEA TEHNICĂ 

Aparatul de dezinfecție microbiologică Ozon Maker se compune din: 

1 Pompă pentru absorbirea aerului ambiental și pentru difuzarea ozonului. 

2 Un dispozitiv special de producție a ozonului pe bază de descărcare luminescentă. 

3 Un transformator care ridică tensiunea curentului și alimentează dispozitivul descris mai sus. 

4 Un panou de control cu timer on/off care servește la selectarea timpului de degajare a ozonului. 

 

CARACTERISTICI: 

Dimensiuni: 320 x 220 x 95 mm. 

Alimentare electrică: 220/240 V - 50 Hz -0,15 A – 18 W 

Debit: 3 litri/minut 

Producție ozon: 0,250 g/oră. 

 

  



CARTEA DE SIGURANȚĂ 

trebuiesc strict respectate indicațiile de mai jos. 

 

ATENȚIE: dezinfectarea cabinei autovehicolului nu poate avea loc când în aceasta se găsesc 

oameni. 

ATENȚIE: pe autovehicol trebuie plasată o tăbliță bine vizibilă cu inscripția de mai jos: 

INTRAREA INTERZISĂ 

-DEZINFECTARE AUTOMOBIL – 

 

După terminarea procedurii de dezinfecție automobilul trebuie aerisit timp de 10-15 minute, sau 

trebuie lăsat nefolosit (nu trebuie intrat) timp de 2 ore de la finalizarea procedurii de dezinfecție. 

În cazul în care trebuie să intrați în mașină în timpul efectuării procedurii de dezinfecție, aparatul 

trebuie stins, iar automobilul trebuie aerisit timp de 5-10 minute. 
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