
                                                                                   Návod k obsluze
V380G Generátor Ozonu ZY-7 digitální, 7g/h  

Vážení zákazníci, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. 
Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným
osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli 
znovu kdykoliv přečíst!

Popis: 
Přečtěte si tento návod k obsluze důkladně před použitím tohoto zařízení. Věnujte zvláštní pozornost 
kapitole "BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ".

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
ZDRAVOTNÍ RIZIKA

Generátor ozónu ZY-H135e je určen pro komerční a průmyslové použití. Stroj pracuje na jednofázovém 
střídavém napětí Un = 230V při 50Hz.
Toto zařízení generuje ozon. Ozón je jedním z nejúčinnějších známých dezinfekčních prostředků. Ozón 
vykazuje baktericidní účinek v koncentraci 13 µg / dm3. Baktericidní účinek ozonu je asi 50krát lepší a 
3000krát rychlejší než u chlóru. Ozón je dráždivý plyn, který poškozuje biologické membrány reakcemi 
volných radikálů s membránovými složkami. Jakmile se dostane do živých buněk ozón, inhibuje působení 
buněčných enzymů a zastaví intracelulární dýchání. Nejdůležitějšími příznaky podráždění ozonu 
(pozorovatelné již na úrovni 0,2 µg / dm3) jsou kašel, bolest v krku, ospalost a bolest hlavy. Poločas 
ozónu je (prakticky) krátký: 30 minut; proto jeho primární koncentrace klesá na cca. 6% ve dvou 
hodinách. Po ozonizaci vyvětrejte všechny místnosti a použijte respirátor, pokud potřebujete zůstat v 
oblastech ozáření při ozonizaci. Koncentrace ozonu v koncentraci 0,1 ppm je pro člověka neškodná až do 
maximálně 8 hodin expozice. Koncentrace ozonu při 10 ppm je nebezpečná již po několika minutách 
expozice. Generátory ozónu mohou produkovat maximálně 0,5 ppm (a čím vyšší je koncentrace, tím 
rychlejší je rozpad). Provoz několika vysoce výkonných generátorů ozonu v malé a relativně plynotěsné 
místnosti může zvýšit výstupní koncentraci. Výsledkem bude toxická a smrtící atmosféra. Profesionální 
provoz ozónových generátorů vyžaduje profesionální operátory. Současné zákony a předpisy nevyžadují 
žádné tréninkové operace ozonových generátorů, které vyžadují profesionální operátory. Z 
bezpečnostních důvodů by však každá osoba, která chce profesionálním způsobem používat ozonové 
generátory, měla požádat společnost o odbornou přípravu nebo si přečíst příslušnou literaturu. 
Upozorňujeme, že školení společnosti není povinné. V ozářených pokojích se vždy zdržujte pouze několik 
minut. Koncentrace ozonu v profesionálním použití se pohybuje od 0,01 do 3 ppm. Když se této 
koncentrace dosáhne v místnosti, která se zpracovává, začíná její ozonace. Následující doba dezinfekce 
ozonu je 30 minut. V tento čas se šíří reakce z různých patogenů na ozon. Rozdíly v koncentraci a době 
zpracování se mohou také lišit mezi cíli ozonizace. Více informací najdete v této literatuře. Následující 
výroky jsou pouze velmi širokým úvodem k ozonaci, což je způsobeno širokým průměrem, vysokým 
zjednodušením a konverzí dynamického stavu na statickou. Práh koncentrace, který začíná 
dezinfekcí ozonem a deakarizací (roztoči a kontrola alergenů), je 1 g ozonu na 10 m3 
zpracovávané místnosti. ZY-H135e generuje 3-4 gramy ozonu za hodinu, což znamená, že stroj může 
zabíjet houby 30-35 m3 za 30 minut. Ozonace zabije všechny alergeny. Ozonace chladniček nebo 
domácích mrazniček se doporučuje. V sezóně hub, ovoce a zeleniny by měly být mrazničky a chladničky 
ozónovány, výrazně to zlepšuje jejich trvanlivost - dokonce i před zmrazením. Zničí bakterie a houby na 
pokožce. Doporučujeme ozónovat brambory nebo cibuli před jejich uložením. Zpracování vyžaduje síťové 
sáčky a těsný prostor. Ozonace vzduchu se doporučuje pro chaty, které jsou stále prázdné. Ozonace se 
často používá pro zpracování oblečení po delším skladování. Ozonace je standardní hygienický postup pro
boty, atletické oblečení, fitness zařízení, sauny nebo tělocvičny. Je také velmi doporučeno ozónovat 
všechny místnosti pro zvířata a útulky (např. Chovatelské stanice, ohrady, přepravní boxy pro psy a 
kočky, klece ptáků nebo holubníky). 

1. přípustné limity expozice:
PEL v USA, Velké Británii a dalších částech Evropy:
- 8 hodin TWA denně / 5 dní v týdnu: 0,1 ppm
- 15 minut (krátkodobá expozice): 0,3 ppm
Generátor ZY-H170e dokáže vyrábět až 7000 miligramů ozonu za hodinu. Koncentrace ozonu generované
ZY-H170e může rychle přesáhnout 15 minut PEL (0,3 ppm)
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2. Toxicita ozonu:
Bez ohledu na hodnoty PEL existuje riziko zánětu dýchacích cest. Je-li prokázáno, že ozon přispívá k 
astmatickému záchvatu. Žádná osoba s historií astmatických záchvatů by neměla vstoupit do míst, která 
byla nedávno nasycena ozonem, dokud není zbývající ozón zcela rozptýlen a místnost dobře větrána 
čerstvým vzduchem. Ozón má specifický štiplavý zápach, díky čemuž je snadno detekovatelný dokonce i 
při koncentračních úrovních, které jsou o dost nižší než 15minutový PEL. Většina lidí může cítit ozon při 
koncentraci přibližně 1/10 15minutového PEL. Velmi štiplavý zápach ozonu ve vzduchu obvykle znamená,
že koncentrace překračuje 15minutovou hodnotu PEL.

Varování
- Nedovolte, aby osoba s poškozeným čichem obsluhovala tento generátor.
- Před zapnutím zařízení nechte volný prostor kolem stroje.
- Nekontroluje, zda generátor produkuje ozon přímým čicháním na výstupu generátoru.
- Krátkodobá inhalace ozonu při vysoké koncentraci nebo dlouhodobá inhalace ozonu při 
nízkých koncentracích může mít za následek nepříznivé fyziologické účinky. Nečichejte ozon 
přímo na výstupu stroje.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:
- Tento stroj není vodotěsný a musí být používán pouze uvnitř. Chraňte stroj před vodou. Poškození 
způsobené vodou se nevztahuje na záruku.
- NEOTEVÍREJTE kryt přístroje ani neprovádějte neoprávněné opravy. Generátor ozónu ZY-H135e pracuje
s extrémně vysokým napětím, což může způsobit fyzické zranění. Nedotýkejte se stroje a neotevírejte 
jej, když pracuje.
- Stroj nepoužívejte při vysoké relativní vlhkosti (> 80%)
- Doporučená minimální velikost prostoru pro zpracování vody je 30 m3, což zabrání velice štiplavému 
zápachu ozonu.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Stroj odpojte ze zásuvky, pokud jej nepoužíváte.
- NEPOUŽÍVEJTE tento stroj, kde jsou přítomny výbušné plyny nebo materiály.
- Nedotýkejte se tohoto stroje vlhkýma nebo mokrýma rukama.
- Vyvarujte se častého používání tohoto stroje v oblastech, kde se udržují kovy nebo syntetické materiály
(např. Plasty).
- Používejte pouze hadice odolné vůči ozonu. Použití nekompatibilních materiálů může vést k 
neúmyslnému úniku ozonu do okolí.
- NIKDY nemažte špičky hadic minerálními oleji nebo organickými tuky.
- NEPOUŽÍVEJTE přístroj na koberce apod.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
HADEX spol. s.r.o. neodpovídá za škody na osobách nebo majetku způsobené tímto výrobkem ani za 
škody, které mohou vzniknout při manipulaci s tímto produktem uživatelem nebo jinými osobami. 
Uživatel odpovídá za správnou instalaci, provoz a skladování tohoto výrobku. 

OBSAH PRODUKTU
1. Generátor ozónu
2. 100 cm dlouhé hadice
3. Návod k obsluze generátoru ozónu

Bezpečnost:

• Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo 

pozměňování produktů. 

• Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným 

vibracím nebo silnému mechanickému zatížení. 

• Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout 

díly přístroje nebo se zranit

Použití:
PRVNÍ KROKY PŘED POUŽITÍM
1. Před provedením jakýchkoli připojení se ujistěte, že všechny hadice jsou bez prachu a jiných nečistot.
2. Vložte konec do přívodu vzduchu na generátoru ozónu.
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POKYNY PRO POUŽITÍ
Nastavte přepínač I / O na "I".
Nastavte provozní dobu pomocí tlačítek + a - a poté stiskněte tlačítko Start / Stop. Stroj začne ozónovat 
a zastaví po uplynutí nastaveného času nebo po opětovném stisknutí tlačítka Start / Stop.

Provoz cyklu
Lze spustit stisknutím tlačítka „CYKL“. Stroj ozónuje 30 minut a střídavě se zastaví 30 minut a tento 
cyklus se opakuje nejméně čtyřikrát. Opětovným stisknutím tlačítka CYKL zastavíte cyklování.

Nepřetržitý provoz
Spusťte generátor ozónu nejdříve stisknutím tlačítka Start / Stop a okamžitě stiskněte tlačítko HOLD, 
čímž stroj necháte běžet bez přerušení. Opětovným stisknutím tlačítka HOLD přístroj zastavíte.
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