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УВОД 

Озонът – известен още като активен кислород със символа O3, се различава от 

обикновения Кислород по това, че съдържа три кислородни атома, а не два, като 
Кислорода, който дишаме. В ежедневието Озонът е син газ, по-плътен от въздуха. 
Мирише характерно след буря (образува се при температура на електрическа дъга при 
удари на мълния). Той е силен окислител.  

Озонът е един от най-ефективните известни природни дезинфектанти, той унищожава 
неприятните миризми, спорите на мухъл и гъбички, бактерии и вируси. 

Бактериите са микроскопични едноклетъчни същества с много проста структура. Тялото на 

бактериите е защитено до голяма степен от постоянна мембрана. Озонът пречи на 

метаболитния процес на отделните клетки, инхибира и блокира ензимната имунна система. 

Подходящата доза Озон преминава през клетките на бактериалната мембрана, което води до 

пълното й разпадане.  

Когато е в контакт с бактерии, вируси или други микроорганизми, допълнителният кислороден 

атом ги унищожава напълно чрез окисляване. В процеса озониране допълнителният 

кислороден атом се унищожава и остава само чист кислород. Оттук и краткият жизнен цикъл на 

Озона. 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ  

 Озонът е безопасен, когато се използва правилно. 

 Моля, прочетете внимателно инструкциите.  

 Никоя част от това ръководство, изцяло или частично, не може да бъде копирана, 

модифицирана или обработвана по какъвто и да е електронен, фотографски, механичен или 

друг начин без писменото съгласие на GREKOS*TSP 

 Само хора, които са запознати с озоногенератора, могат да го използват! 

 Защитете Озонатора от влага. Допустимият процент на влажност е 60%! Повреди, причинени 

от влага, не се покриват от гаранцията 

 Вътре в устройството има високо напрежение, отварянето на корпуса може да бъде опасно.  

 Не отваряйте Озонатора, в случай на повреда, изпратете устройството на Продавача.  

 Не оставайте в помещението, където се извършва процесът на озониране. 

 След като озонирането приключи, проветрете помещението за 20-30 минути. 

 Избягвайте директен контакт и вдишване на Озон, не излагайте животните за директен 

контакт с Озона.  

 Пазете далеч от деца! 

 

Допустимата концентрация на Озон в помещение, където се намира човек е:  

• 0,1 ppm - в 8-часов работен ритъм / 5 дни в седмицата  

• 0,3 ppm - 15 минути (кратък контакт) 
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Фирма ТСП ООД не носи отговорност за щети и вреди, причинени от неправилно използване 

на уреда. Купувачът носи отговорност за правилния монтаж на устройството, неговата 

експлоатация и поддръжка. Съдържанието на Инструкцията за употреба не е основание за 

претенции към фирма ТСП ООД. 

 

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

 

Символът по-долу означава, че дефектното оборудване и използваните батерии не могат да се 

изхвърлят заедно с други битови отпадъци. Отговорност на потребителя е да предаде 

отпадъчното оборудване на определен пункт за събиране за рециклиране на отпадъци, 

генерирани от електронно и електрическо оборудване. По този начин може да се опазят 

природните ресурси и да се гарантира, че продуктите се рециркулират, защитавайки човешкото 

здраве и околната среда. За повече информация относно пунктовете за рециклиране, моля, 

свържете се с кметството, завода за управление на отпадъци или магазина, откъдето е закупен 

продуктът. 

 

I. СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА 

 

Модел HF198 

Генерира Озон 10 г/ч 

Капацитет  230 м³/час 

Работна температура  6 до 30°С 

Захранване AC 220/50Hz 

Консумация 110W 

Размери 22/21/24 cм 

Таймер Да 

Работен цикъл до 60 мин 

Тегло 2,8 кг 

Гаранция 24 месеца 
 

II. МОНТАЖ НА УСТРОЙСТВОТО 

Стартиране на работа с Озонатора HF198:  

✓ Свързвайте устройството към електрическата мрежа само в правилно монтиран контакт  

✓ Свързването към електрическата система се прави само със сухи ръце  

✓ Озонаторът се включва и изключва с копчето на таймера (позиция ON-OFF). След като 

включите устройството, настройте таймера според избраната опция. 
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Внимание: 

□ Високо напрежение вътре в устройството, забранено е разглобяването или ремонта на 

устройството от неоторизирани лица.  

□ Устройството трябва да се пази от огън, висока температура и да не се излага на пряка 

слънчева светлина.  

□ Изключете източника на захранване, ако озонатора не се използва дълго време.  

□ Избягвайте да използвате озонатора в много прашна среда.  

□ След като устройството е било използвано за период от една година, проверете 

ефективността на устройството и почистете повърхностите му от замърсявания, не забравяйте 

да изключите захранването преди почистване.  

□ Не използвайте устройството в запалима и експлозивна среда.  

□ По време на дезинфекция, веднага след свързване на уреда, напуснете зоната за почистване, 

за да избегнете увреждане на дихателната система поради контакт с озон.  

□ През лятото се препоръчва да влезете в обработеното помещение след 30-60 минути след 

края на работата на уреда.  

□ След известно време на употреба повърхността на устройството може да бъде покрита с прах 

и мръсотия. Почистете го с влажна кърпа и малко естествен препарат, след което почистете 

уреда със суха кърпа. 

III. ОЗОНИРАНЕ НА ВЪЗДУХ 

Озонирането на въздух с HF198: 
 
Поставете или окачете устройството в хоризонтално положение, на 2/3 от височината на 
помещението (тъй като озонът е по-тежък от въздуха, уредът трябва да бъде поставен високо) 

 Включете озонатора в ел. контакт  

 Задайте времето за работа с помощта на таймера  

 За да постигнете по-равномерно насищане с Озон, препоръчително е да използвате 
допълнителен вентилатор в помещението. 

 
Озониране на закрито помещение 
 
• Обезопасете стаята плътно  
• Стартираме устройството в режим на време и след включване на устройството излизаме от 
стаята  
• След края на работата на уреда препоръчваме проветряване на помещението. Можете да 
измерите концентрацията на озон, ако нивото на озона е твърде високо.  Можете да 
използвате пречиствател на въздух с въглероден/карбонов  филтър, който е идеален за 
премахване на вредни остатъци от озон.  
• Трябва да се помни, че допустимата концентрация на Озон във въздуха, в който се намира 
човек, може да бъде 15 минути при концентрация от 0,3 ppm с кратък контакт, поради което 
лицето, което извършва процеса на одезинфекция/стерилизация, трябва да носи качествена 
маска с въглероден филтър. 
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ВНИМАНИЕ: 
Поради факта, че допустимата концентрация на Озон може да бъде 0,3 ppm, трябва да се 
помни, че при изход на озон от 10 г / час това ниво ще бъде надвишено за кратко време.  
 

Озониране на превозни средства 
 
• По време на озониране на превозно средство е строго забранено престоя в интериора му.  
• Филтърът против прах трябва да се смени или извади преди процеса на озонирането.  
• Ако автомобилът е с климатик, настройте циркулацията на въздуха в положение "затворена  
   верига" с включен вентилатор на минимум.  
• Стартирайте устройството за 15-20 минути, след като изключите озонатора, оставете  
   автомобила затворен за още 15-20 минути. (това е времето за реакция на озона).  
• След озониране, проветрете автомобила за 30 минути, при включен вентилатор на  
   автомобила  
• Проверете климатичната система дали все още издава неприятни миризми, ако е така, 
повторете процеса, ако не - дезинфекцията е завършена 

 
IV. Периодичен тест на озонатора 
 
Такива тестове трябва да се извършват от лицензиран електротехник 
1. Трябва да се провери изправността на:  
• Елементите на външния корпус и дръжката.  
• Щепселът дали не е повреден (счупен, изгорял, контактите не са деформирани)  
• Свързващият кабел е защитен срещу издърпване от щепсела и инструмента и няма  
   повредена изолация.  
   Състоянието на проводниците и връзките в озонатора, състоянието на озоновата тръба на    
   тръбната плоча (дали няма изгаряния, следи от прегряване на електрически връзки с  
   елементи с високо напрежение) 
2. Проверка на защитната верига - проверете дали:  
• EP проводникът е добре и сигурно окабелен  
• Дължините на захранващите кабели са такива, че когато кабелът се простира от снопа, 

токопроводящите проводници се напрягат по-рано от защитния проводник. 
3. Измервания  
• Измерването на съпротивлението на изолацията трябва да се извърши на студен инструмент, 

включително кабела връзка, 500V статично напрежение (500V мегаомметър). Стойности на 
изолационното съпротивление не трябва да са по-малки от 2 MΩ за инструменти от клас на 
защита I и III и от 7 MΩ за инструменти от клас на защита II.  

• Максимално допустимото съпротивление на PE проводника е 0,1 Ω.  
• Резултатите от измерването могат да се считат за положителни, ако: Rp <Rw и RPE <RPR –w 

където: Rp - измерена стойност на изолационното съпротивление Rw - най-високата 
допустима стойност на изолационното съпротивление Rpe - най-високото допустимо 
съпротивление на проводника Rrr-w - най-високото допустимо съпротивление на PE 
проводника Период на изпитване на озонатора: 1-ва категория - на всеки 6 месеца; (случайна 
операция няколко пъти месечно) II категория - на всеки 4 месеца; (честа операция 1 до 3 пъти 
седмично) III категория - на всеки 2 месеца; (честа работа няколко пъти 

      седмично) категории по ПН-88 / Е-08400/10; Електрически ръчни инструменти; контролни 
тестове по време на работа; 

 
Забележка: Посочените дати на периодични тестове трябва да бъдат съкратени наполовина за 
озонатори, работещи в условия на повишен риск от механични повреди, често транспортирани, 
работещи във влажни помещения, трудни условия и др.  
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ПОДДРЪЖКА  

Ако използвате само от време на време генератора за озон 10G HF198, съхранявайте 

устройството на сухо място и го предпазвайте от прах в найлонов плик. 

 

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ 
 

1. Вносителят гарантира липсата на дефекти в материала, изработката или дизайна, 

Продавачът дава 24-месечна гаранция за оборудването, считано от датата на закупуване. 

2. Гаранционната карта е валидна само с доказателство за покупка  

3. Задължението по тази гаранция е ограничено до безплатен ремонт или ремонт на дефектни 

части, установени като дефектни по материал, изработка или дизайн за клиента. Ако 

неизправността не може да бъде отстранена, устройството ще бъде заменено с ново. Ако не е 

възможно да се замени устройството със същия тип, продуктът ще бъде заменен с друг с най-

близки технически параметри.  

4. Обхватът на гаранцията не включва необходимите проверки и поддръжка.  

5. Гаранционните претенции трябва да бъдат направени възможно най-скоро от откриването 

на дефекта.  

6. Дефектното устройство трябва да бъде върнато в оригиналната опаковка, заедно с 

доказателството за покупка и пълно описание на повредата.  

7. Продавачът се задължава да отстрани дефекта или да го замени с нов в срок не повече от 30 

дни от приемане на рекламацията.  

8. Разходите за доставка на дефектното устройство се поемат от купувача, а ремонтираното 

устройство се връща за сметка на продавача.  

9. Гаранцията не покрива:  

 Механично повредени, модифицирани устройства, в които са направени модификации след 

датата на закупуване  

 Повреди в резултат на небрежност или липса на подходяща поддръжка, невнимание или 

несъответствие с инструкциите за експлоатация  

 Естествено износване и разкъсване на частите поради употреба  

 Повреди, причинени от влиянието на температура, вода, химикали или други външни 

фактори, както и повреди, причинени от неправилен монтаж, пренебрегване на поддръжката 

и неадекватни параметри на постоянен и/или променлив ток  

 Устройства, които са били разглобени, модифицирани и т.н. по какъвто и да е начин. 

 

10. Поръчителят не носи отговорност за телесни наранявания или материални щети, нито за 

специални, случайни или последващи щети. Единствената компенсация за нарушаване на 

тази гаранция е ремонтът или подмяната на устройството по преценка на ТСП ООД.  

11. Поръчителят в никакъв случай не се задължава за друго обезщетение, предвидено в закона, 

над покупната цена.  

Прочетете внимателно и запазете тази Инструкция! 

 


