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POZOR – Před použitím přístroje si pozorně přečtěte tento návod k obsluze 
 



 

POZOR 
NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM 

PROUDEM PŘI OTEVŘENÍ PŘÍSTROJE 

 

UPOZORNĚNÍ 
NEODSTRAŇUJTE KRYT, ANI ŽÁDNÉ VNĚJŠÍ ČÁSTI 

PŘÍSTROJE 

 
UPOZORNĚNÍ 

 
Toto zařízení není lékařským přístrojem. 

Nenahrazuje odbornou lékařskou péči, ani správné hygienické návyky. 
Nadměrná koncentrace ozonu může způsobit podráždění sliznic a dýchacích cest. 

 

VLASTNOSTI PŘÍSTROJE 

Generátor ozonu OZON 7 generuje 7 000 mg ozonu za hodinu provozu. Jedná se o přírodní 
ozon, který ve vyšší koncentraci ničí viry, bakterie, mikroby a odstraňuje pachy. Přístroj 
pracuje na fyzikálním principu, kdy se za pomoci elektrické energie na keramické desce, 
vytváří z molekuly kyslíku O2, dezinfekční plyn O3. Nejedná se tedy o žádnou chemii. Do 
přístroje se nic nedoplňuje a provozní náklady tak tvoří pouze spotřebovaná elektrická 
energie. 
 

Vdechování ozonu ve větších dávkách, či delší dobu, může vyvolat kašel, 
podráždění dýchacích cest a dušnost. Před použitím přístroje se ujistěte, 
že v místnosti nezůstávají žádní lidé ani zvířata. Doporučujeme 
z prostoru přemístit i živé rostliny a věci vyšší umělecké hodnoty. 
 

 
CO JE OZON 

Ozon je přirozenou součástí ovzduší. Vzniká při průchodu blesku atmosférou, nebo 
působením UV záření na molekuly kyslíku. Skládá se ze tří molekul kyslíku (O3) a bývá také 
nesprávně označován jako „aktivní kyslík“. Ozon je značně nestabilní a poměrně rychle se 
rozpadá zpět na kyslík O2. Lze jej rozpoznat typickou vůní již při nízkých koncentracích. Jako 
silné oxidační činidlo se využívá v mnoha oblastech jako čisticí a desinfekční látka, např. 
v lékařství, zemědělství, potravinářském průmyslu apod. Nevytváří žádné závadné odpadní 
látky. 



 

POPIS PŘÍSTROJE 
 
 
 
         Časovač provozu 
 
         Signalizace provozu 
 
         Volba Plný/Poloviční  

      Výkon 
 
 
 
 
 

 
 
Časovač provozu – Slouží k nastavení doby provozu přístroje 
Signalizace provozu – Svítí, pokud je přístroj v provozu 
Volba výkonu – Umožňuje nastavit plný (HIGH), nebo poloviční (LOW) výkon 
 
 
 
 
 
Kryt ventilátoru 
 
Napájení 
 
Pojistka 
 
 
 
 
 
Napájení – Konektor napájení 
Pojistka - Umístění vyměnitelné pojistky 



ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE 
1. Postavte přístroj na vodorovnou plochu tak, aby nedošlo k pádu, průniku vlhkosti, nebo 

poškození přívodní šňůry. Pro vyšší účinnosti umístěte přístroj na bezpečné místo nad 
úroveň podlahy.   

2. Zapojte konektor napájení do přístroje a do zásuvky. 
3. Zvolte plný/poloviční výkon. 
4. Nastavte požadovanou dobu provozu v rozmezí 10-120 minut. Nejprve časovačem otočte 

ve směru hodinových ručiček na konečnou hodnotu 120. Poté otočením zpět zvolte 
požadovanou dobu provozu. 

5. Pokud chcete, aby přístroj pracoval v nepřetržitém provozu, přepněte časovač do polohy 
„HOLD“, dokud neuslyšíte cvaknutí. Pro vypnutí nepřetržitého provozu otočte časovač do 
polohy „OFF“. 

Nepřetržitý provoz, delší než 6 hodin, může poškodit prostory, předměty 
v ošetřovaném prostoru, i samotný generátor. Režim nad 120 minut 
používejte pouze v kombinaci s časovačem v zásuvce. 

6. Pro určení doby k čistění prostoru doporučujeme využít Tabulku doporučené doby 
použití. Přístroj se po zvolení doby provozu sám zapne. 

7. Přesvědčte se, že se v prostoru nenachází žádní lidé ani zvířata a ihned prostor opusťte 
a uzavřete. Doporučujeme z prostoru přemístit i živé rostliny. Zajistěte, aby do 
ošetřovaného prostoru nikdo nevstupoval. 

8. Po uplynutí nastavené doby provozu se přístroj sám vypne. 
9. Počkejte minimálně hodinu, dokud se molekuly ozonu samovolně nerozpadnou na běžný 

kyslík a prostor důkladně vyvětrejte. Pokud použijete generátor ozonu kratší dobu, např. 
v malých místnostech, doporučujeme dobu pro přirozený rozpad ozonu v násobku 2,5. 
(10 minut použití ozonu, 25 minut pro přirozený rozpad ozonu) 

10. Omezte pohyb v prostoru k otevření oken a nevstupujte, dokud nebude prostor řádně 
vyvětrán. 

 
ÚDRŽBA GENERÁTORU 

Generátor OZON 7 nevyžaduje žádnou speciální údržbu. Doporučujeme kontrolovat filtr na 
zadní straně přístroje, zda není ucpán nečistotami. Pokud bude nutné filtr vyčistit, opatrně 
„vycvakněte“ plastový kryt ventilátoru, filtr vyndejte a vyčistěte proudem vzduchu (lze použít 
vysavač). Poté kryt spolu s filtrem nasaďte zpět na místo. Přístroj bez filtru nespouštějte! 
Generátor vytváří ozon pomocí speciální ozonové desky, která je uvnitř přístroje. Životnost 
této desky je přibližně 6 000 hodin provozu. Náhradní ozonovou desku i její výměnu, 
zajišťuje za poplatek dodavatel generátoru. 
 

VÝMĚNA POJISTKY 
1. Vyjměte držák pojistky umístěný pod konektorem napájení 
2. Vyjměte starou pojistku a na její místo umístěte novou 
3. Pojistka musí mít 2A 



BEZPEČNOST 
• Před spuštěním se vždy ujistěte, že je přístroj a příslušenství v pořádku. V případě 

poškození přístroj nepoužívejte a kontaktujte dodavatele. 
• Používejte přístroj pouze ve vertikální poloze. 
• Během provozu nezakrývejte mřížky vstupu a výstupu vzduchu. Zajistěte dostatek 

volného prostoru kvůli proudění vzduchu. 
• Nečistěte zapnutý přístroj vlhkým hadříkem. 
• Nepoužívejte přístroj v hořlavém, nebo výbušném prostředí. 
• Zajistěte, že se během provozu, a do doby vyvětrání, nebude v čištěném prostoru kdokoli 

pohybovat. 
• Přístroj smějí používat pouze osoby starší 18 let, seznámené s návodem k obsluze. 

Uchovávejte mimo dosah dětí. 
• Tento přístroj smí být používán pouze k účelu, ke kterému je určen a který je popsán 

v tomto návodu k obsluze. Společnost OZON KONCEPT s.r.o. nenese žádné důsledky 
v případě neodborného použití tohoto přístroje. 

• Nepoužívejte přístroj ve vlhkém prostředí. Nadměrná vlhkost může způsobit korozi a 
značně zkrátit životnost ozonové desky. Vlhkost může také způsobit tvorbu oparu a 
mohou vznikat nežádoucí prvky. 

• Provozujte pouze v teplotním rozmezí -10 až +40 °C a vlhkosti do 70%. Chraňte před 
silnými zdroji tepla, slunečním zářením a vniknutím kapalin do přístroje. 

• V případě nadýchání se ozonu a nevolnosti zajistěte přesun postiženého na větrané 
místo. 

• Přístroj nerozebírejte a nemanipulujte s komponentami uvnitř přístroje. Hrozí úraz 
elektrickým proudem. 

• Mezi vypnutím a zapnutím by mělo uběhnout alespoň 10 minut, aby se předešlo 
poškození přístroje. 

• Nebudete-li přístroj delší dobu používat, odpojte jej od elektrické sítě a uschovejte na 
suchém a chladném místě mimo sluneční záření, nejlépe v původním obalu. 

• Údržbu a opravy mohou provádět pouze kvalifikovaní pracovníci. 
 

 
DOPORUČENÁ DOBA POUŽITÍ 

Velikost 
prostoru 50 m2 100 m2 200 m2 Více než 

200 m2 
Doba 

generování 45 min. 1:20 hod. 2 hod. 2 hod. 
2 cykly 

 
*automobil 5 minut 
*karavan 15 minut 
 



ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 
• Na tento přístroj poskytuje dodavatel 2 roky záruku od data zakoupení, při nákupu na IČ 

je doba záruky 1 rok 
• Dodavatel si vyhrazuje právo na posouzení oprávněnosti nároku na uplatnění záruky. Je 

rozhodující, zda byl přístroj používán a skladován v souladu s návodem k obsluze. 
• Záruka se nevztahuje na: 

o Mechanické poškození. 
o Poškození vlivem přepětí, prachu, vlhkosti nebo vysokých teplot. 
o Poškození vzniklé neodborným zásahem do přístroje 
o Klesající množství generovaného ozonu. Toto je běžnou vlastností ozonové desky. 

• Dodavatel není zodpovědný za poškození způsobená nesprávným používáním přístroje, 
které je v nesouladu s návodem k použití. 

 
TECHNICKÁ SPECIFIKACE 

Model ST-7G 
Vstupní napětí AC 220-240V/50Hz 

Spotřeba energie LOW – 50W | HIGH - 60W 
Výroba ozonu LOW – 3,5g/h | HIGH – 7g/h 

Hlučnost 35 dB 
Pokrytí prostoru Do 350 m3 

Rozměry 210 x 150 x 250 mm 
Váha 3,4 kg 

 
 
Dovozce: OZON KONCEPT s.r.o. 
Bacherova 1267/9, 779 00 Olomouc 
Tel.: (+420) 773 16 09 73       E-mail: info@ozonkoncept.cz 
www.ozonkoncept.cz 



 
 
 
 



 


