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TALİMATLARI OKUYUNUZ 

 

1. Kullanmadan önce bu kitapçığı okuyunuz. 

2. Cihazın hava girişini ya da ozon çıkışını herhangi bir şey ile kaplamayın. Uygun olmayan 

ventilasyon mekanik arızalara yol açabilir.  

3. Ozon jenaratörünüzü serin ve rutubetsiz bir yerde muhafaza edin. 

4. Herhangi bir hata durumunda cihazın içini açmayın, üretici firma tamir edecektir. 

5. Cihazı hava ve yüzey temizleme amaçlı kullandığınızda, işlem sırasında aynı yerde 

bulunmayın. 

6. Ozonla işlem görmüş ortama girmeden önce havalandırın. 

7. Ozon gazını doğrudan teneffüs etmeyin. 

8. Hayvanların ozon gazı ile direkt temasını engelleyin. 

9. Bu talimatlara uyun. 

 

MOTORLU TAŞIT UYGULAMALARI 

 

Binek araçların klima sistemlerinde ve kokpitlerinde, temizlik ve hijyen gerekli olması 

durumunda, manuel operasyonlar ve kimyasal kullanılan teknolojiler kirleticilerin tam olarak yok 

edildiğinden emin olunması hususunda yetersizdirler. 

Gerçekten de aracınızın içinde kirleticilerin yok edilebilmesinin çok zor olduğu bölgeler ve yerler 

vardır. Bu kirleticiler: hızlı üreyen bakteriler, virüsler, sporlar, küfler vb.dir.. 

Şaşırtıcı bir hızda çoğalan ve bir araya gelen bu organizmalar, ortamı olduğu gibi kirleterek kötü 

kokuların yayılmasına neden olurlar. 

 

Hiç bir deterjan bunları yok edemez, Ozon hariç! 

 

Ozone Maker ®, kullanım talimatlarına dikkatli bir şekilde uyup uygulandığınızda toptan 

mikrobiyolojik dezenfektasyon sağlayacağınıza ve kötü kokuları yok edeceğinize emin olabilirsiniz. 

 

OZON GERÇEK BİR TEMİZLEYİCİDİR 

Ozon şunları öldürür: bakteriler, virüsler, sporlar, küf ve tüm mikro organizmalar. 

Ozon şunları yok eder: kimyasal atıklar (panellerden, halılardan, izolasyondan, boyadan, plastik 

ve ahşağ verniklerinden kaynaklanan emisyonlar). 

Ozon şunları ortadan kaldırır: Gaz halindeki partikülleri yok edip çökerterek organik ve inorganik 

kokuları ortadan kaldırır. 



 

KONTROL PANELİ 

 

ON – OFF Butonları ile Gösterge Lambası 

 

Üzerinde numaralar bulunan ışıklı butonlarla yapılacak işlemin süresi seçilir. 

NOT: Operasyon sırasında Ozone Maker ‘ın bağlantısı ya da elektrik kesilirse otomatik olarak  

işlem süresini resetler, manuel olarak seçim yaparak işlemi tekrar başlatabilirsiniz. 

 5 butonu – basıldığında cihazı 5 dakika için aktive eder.  

 10 butonu – basıldığında cihazı 10 dakika için aktive eder. 

 15 butonu – basıldığında cihazı 15 dakika için aktive eder. 

 30 butonu – basıldığında cihazı 30 dakika için aktive eder. 

 60 butonu – basıldığında cihazı 60 dakika için aktive eder. 

 devam tuşu-durmadan devam etmek için basınız 

 

KULLANMA TALİMATLARI 

ARAÇ KABİN İŞLEMLERİ 

 

DİKKAT  – Aşağıdaki talimatları lütfen DİKKATLİCE okuyunuz. 

 

DİKKAT – Her işlem sırasında aracın kabinine kimsenin girmediğinden emin olunuz ve 

işlem sonunda aracı 10 -15 dakika havalandırınız. 

 

İŞLEM için OTOMOBİL nasıl pozisyonlanmalı  

 

 ÖNEMLİ - güneş altında işlem yapmayınız, çünkü ozon gazı 25°C ve üstü sıcaklıklarda çok 

hızlı bozunur ve etkiside aynı oranda düşük olur. Eğer işlem yapılacak aracın kokpit sıcaklığı 

25°C üstünde ise uygulama yapılmadan önce araç soğutulmalıdır. 

 

 ÖNEMLİ – aracı işlem boyunca engel görmeyeceği uygun bir yere koyunuz. 

 ÖNEMLİ – tüm koku kaynaklarını kaldırın. (çeşitli araba parfüm ve kokulu araba süsleri vs.) 

STANDART PROSEDÜR 

1. Cihazı yatay olarak, aracın dışına, sürücü ya da yoldu kapısı üstüne ve 220V 

şebeke çıkışına bağlı olarak yerleştirin.  



2. Hava anahtarını devamlı sirkülasyon alıp hava fanını tüm akımın temizlenmesi için 

minimum konuma getirin. Mümkün ise polen filtresini (yeni bile olsa) işlem 

sırasında kabin içine koymanızı öneriyoruz. 

3. Taş difüzörlü boruyu kapı pencere camı üzerinden geçirerek iç dikiz aynası 

üzerinden sarkıtın, pencereyi borunun genişliğinde kalacak şekilde fakat boruyu 

ezmemeye dikkat ederek kapatın. Ozone Maker’ı 30 dk. işlem süresi ile çalıştırın. 

(işlem bittikten sonra kokpiti 10-15 dk. havalandırın.) 

4. Klima sisteminde hala istenmeyen koku olup olmadığını kontrol edin. 

5. Eğer yoksa işlem bitmiştir. 

6. Eğer koku varsa taş difizörü harici hava ventili üzerine yerleştirin ve hava 

sirkülasyonunu normale alın. Ozone Maker’ı 15 dakika çalıştırın. (kabini 

temizledikten sonra 10-15 dk. havalandırın)  

7. Bu noktada, %90 oranla uygulama yapılan araçlarda işlem tamamlanmış olur.  

 

Bazı araç modellerinin klima hava kanalları merkezde olmayabilir. Bu da hava kanalı 

yoğuşma suyu ve küfler üzerinde ozon işleminin optimizasyonunun 

gerçekleşmemesine neden olur. Bakteri ve küfler üzerinde ozonun etkisi zayıf kalır. 

 

Bu tür durumlarda standart prosedüre entegre edilmesi tavsiye          edilen işlemler  

şu şekildedir. 

EK PROSEDÜR 

(dağıtım fanını açmadan uygulayınız) 

 

1. Taş difizörü borudan çıkarın, daha sonra harici hava ventilinden içeriye borunun 

ucunu evaparatör kanalına kadar sokarak yerleştirin. 

2. Eğer mümkünse, ozon dağılımını önlemek için kondens kapağını takın. (temizleme 

sonunda kapağı çıkarmayı unutmayın.) 

3. Cihazı 15 dakika işlem süresi ile çalıştırın. (işlem bitiminde aracı 5 dakika 

havalandırın) 

Araç yolcu kokpitlerinin mikrobiyolojik DEZENFEKTASYONU ya da istenmeyen 

kokuların giderilmesi için öneriler 

 

Mikrobiyolojik dezenfektasyon için  (STANDART PROSEDÜR maddelerini 1’den 3’e 

kadar uygulayın): 



 30 dakika işlem süresi. 

İstenmeyen kokuları elemine etmek için (STANDART PROSEDÜR maddelerini 

1’den 3’e kadar uygulayın): 

 Araç kokusu normal ise - 30 dakika işlem süresi. 

 Eğer araçta ağır bir koku var ise işlem süresini  30 dakika tutup, 30 dakikalık 

arlarla koku giderilene kadar tekrarlayın . 

 

ÖNEMLİ – Eğer araç içerisindeki ağır koku belli bir noktada yoğunlaşmış ise (örn. ön 

ya da arka koltuk üzerinde) taş difizörü kokunun yayıldığı kaynağa mümkün 

olduğunca yakın şekilde yerleştirerek bu noktalara daha yüksek konsantrasyonda 

ozon gazının temas etmesini sağlayın. 

 

ÖNEMLİ - 

30 dakika olarak belirlenen standart prosedür süresince yapılan işlem sonunda koku 

devam ediyorsa ya da kesik kesik de olsa geliyorsa bu işlem süresinde üretilen ozon 

gazının dezenfektasyon için yeterli olmadığı anlaşılır.  Bu durumda işlem, yine 30 

dakikalık operasyon süresiyle, her işlem sonunda 30 dk. ara verilerek koku giderilene 

kadar tekrarlanmak suretiyle uygulanır. 

 

GENEL BİLGİLER 

 

Ozone Maker ®  “Crown Etkisi” ile ozon gazı üreten bir cihazdır. Yüzeyleri ve mikrobiyolojik 

ortamları kimyasal kalıntı bırakmadan (çünkü kararsız gaz yapısından dolayı kendiliğinden 

oksijene dönüşür) dezenfekte eder. 

 

 “Crown Etkisi “ havadan alınan oksijenin kullanılıp saf ozonun üretildiği kimyasal bir 

reaksiyondur. 

 

Ozon, Sağlık Bakanlığı’ndan (bugün ABD, Almanya, İtalya, İngiltere gibi gelişmiş ülkeler dahil 20 

kadar ülkenin Sağlık Bakanlıklarınca kabul edilmiş bir tedavi yöntemidir,) bakterili, virüslü, sporlu,  

küflü, mantarlı vb. ortam ve yüzeylerin mikrobiyolojik dezenfektasyon sağlayan bir DOĞAL 

TEMİZLEYİCİ dir. 

 

Bu doğal gaz, kötü kokuların eleminasyonu için de kullanılabilir. Çünkü ozon, bunları kaplar ve 

tamamen yok eder. 



 

SERTİFİKASYONLAR 

 

SAĞLIK BAKANLIĞI – GIDA VE GIDA VETERİNERLİĞİ BÖLÜMÜ: 

(İTALYA) 

Protokol n. 24482 del 31/07/96 

NAPOLİ ÜNİVERSİTESİ “FEDERICO II”: 

Vitro testinde Ozon’un bakterileri mutasyon geçirtmeden inaktive ettiği görülmüştür. 

UDİNE ÜNİVERSİTESİ – GIDA BİLİMİ BÖLÜMÜ: 

Et (üzerinde salmonella – listeria bulunan) işlemede kullanılan ekipmanın düz yüzeyinde 

dezenfektasyon testi uygulanmıştır. 

Protokol no. 219/94 

PARMA ÜNİVERSİTESİ – MİKROBİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ 

Escherichia coli - Staphylococcus Aures bakteri kolonilerinin Ozon dezenfektasyon 

doğrulaması denemesi. 

 – Pseudomonas Aeruginosa – Streptococcus Durans 

 

TEKNİK SPESİFİKASYON 

 

Ozone Maker ® şunlardan oluşur: 

1. Ortam havasının alınması ve ozonun dağıtılması için bir adet kompresör. 

2. Ozon üretimi için “Crown Etkisi” yaratan özel bir cihaz. 

3. Düşük voltajı yükseğe çeviren bir transformatör. 

4. Ozon üretim süresini belirleyen butonlar. 

 

KARAKTERİSTİKLER: 

Ölçüler: 320 x 220 x 95 mm. 

Elektriksel güç: 220/240 V - 50 Hz - 0,15 A – 18 W 

Akış: 3 litre/dk.. 

Ozon üretimi: 0,250 g/h 

 

 



GENEL GÜVENLİK KURALLARI 

Aşağıdaki talimatları dikkatlice uygulayınız. 

 

DİKKAT: dezenfektasyon sırasında aracın içine kimse girmemelidir. 

 

DİKKAT: işlem sırasında aracın üzerine görünür bir şekilde aşağıdaki uyarı yazısını koyun: 

 

GİRİŞ YASAKTIR 

- ARAÇ DEZENFEKTE EDİLİYOR - 

 

Dezenfektasyon işlemi sonunda araca binmeden önce, en az 10-15 dakika havalandırın, ya da 

minimum 2 saat sonra araca binin. 

 

Eğer işlem devam ederken araca binmek istenirse, cihazı kapatın ve en az 5-10 dakika 

havalandırın. 
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