
Instrukcja obsługi

Urządzenie do ozonowania

Przed użyciem należy zapoznać się dokładnie z poniższą instrukcją 
obsługi urządzenia i przestrzegać instrukcji, aby właściwie korzystać z 
urządzenia.

Model nr: OD3-JO1
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Dziękujemy!

Dziękujemy za zakup naszego urządzenia do ozonowania - OD3-JO1, które stosuje
się do zabijania  zarazków i  bakterii  przy  użyciu O3.  Można je  wykorzystywać do
sterylizacji urządzeń CPAP lub też do sterylizacji całego domu.  Do wyboru są dwa
tryby  funkcjonowania  w  zależności  od  sytuacji.  Ze  względu  na  skuteczność  O3,

sterylizacja nie wymaga użycia wody ani żadnego środka chemicznego. 

Ostrzeżenie:

* Produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci i nie pozwalać, aby się nim 
bawiły.

* Zabrania się podejmowania próby naprawy lub rozmontowywania tego produktu, 
ponieważ może to doprowadzić do jego uszkodzenia.

* Produkt należy trzymać z dala od wody i innych płynów w czasie jego użytkowania.

* Nie używać produktu w środowisku zagrożonym wybuchem, w pobliżu 
łatwopalnych gazów czy innych palnych materiałów.

* W przypadku nieprawidłowego funkcjonowania urządzenia, należy upewnić się, że 
stosowany jest oryginalny zasilacz i kabel USB.
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Opis produktu

             Wylot ozonu                        port USB
                                                              

 Lampka wskazująca tryb czasowy
Lampka wskazująca tryb   
ciągły

          Włącznik/Wyłącznik 

   

         Wlot powietrza

1. Zawartość zestawu
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Urządzenie do  sterylizacji
ozonem

Zasilacz Kabel USB



2. Instrukcja użytkowania

1.Uruchamianie

Włącz zasilanie
Lampka błyśnie 3 razy

Przejdź do ostatniego trybu (Za pierwszym

razem w trybie czasowym)

2. Zmiana trybu

Tryb ustawienia czasowego Krótkie przyciśnięcie Przejście w tryb ciągły (tryb czasowy)

(Tryb ciągły)
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3. Wyłączanie urządzenia

Przytrzymaj długo włącznik/wyłącznik Lampki błyskają. Lampki gasną. Urządzenie 
wyłącza się.

Wentylator działa przez 5

4. Ponowne uruchamianie

minut.

Urządzenie wyłączone Krótkie naciśnięcie przycisku Tryb czasowy



Tryb ustawienia czasowego

Włącz zasilanie Lampka błyska 3 razy Tryb czasowy

Lampki błyskają. 

Proces zakończony

Zatrzymanie wytwarzanie ozonu.

Wentylator dalej działa.

Rozpoczęcie wytwarzania ozonu



Stosowanie

1. Sterylizacja CPAP

(1)  Podłącz OD3-JO1 do CPAP poprzez rurkę, wybierz Tryb czasowy lub Tryb 
ciągły, aby rozpocząć sterylizację.

Uwaga: w przypadku urządzenia CPAP skonfgurowanego z nawilżaczem przed
rozpoczęciem sterylizacji należy osuszyć zbiornik z wodą.



(2) Czyszczenie maski i rurek

Umieść maskę i rurki w torebce do sterylizacji lub zamykanym pudle, podłącz 
OD3-JO1 poprzez rurkę, wybierz Tryb czasowy lub Tryb ciągły, aby rozpocząć 
proces sterylizacji.

Maska w środku

Uwaga: Po zakończeniu sterylizacji należy odczekać godzinę przed użyciem 
urządzenia CPAP i maski aby mieć pewność, że nie zawierają pozostałości ozonu. 
Obszar dookoła oczyści się sam w ciągu kilku godzin.



2. Sterylizacja domu

a: Sypialnia lub pokój dzienny

Kiedy opuścisz już sypialnię lub pokój dzienny, umieść tam OD3-JO1, 
następnie wybierz Tryb przerywany lub Tryb czasowym, aby rozpocząć 
sterylizację.

b: Kuchnia

Gdy skończysz gotować i opuścisz kuchnię, umieść w niej OD3-JO1 i wybierz Tryb 
przerywany lub Tryb czasowy, aby rozpocząć sterylizację.

c: Łazienka

Umieść OD3-JO1 w łazience i zamknij drzwi. Wybierz Tryb przerywany lub 
Tryb czasowy, aby rozpocząć sterylizację.

Uwaga: Należy upewnić się, że nikogo nie ma w pomieszczeniu w trakcie 
sterylizacji. Należy przewietrzyć pomieszczenie po sterylizacji.



Dane techniczne

Wymiary: 101*64*44mm

Waga: 145g

Przepływ powietrza: 3.5CFM

Zużycie energii: 5W

Zasilanie: DC 4.5V~6.5V

Temperatura przechowywania: -20~+55°C

Temperatura pracy: -5~+45°C

Standardowa konserwacja

1. Jeżeli urządzenie OD3-JO1 nie jest używane przez dłuższy czas, należy utrzymywać 
je w czystości i umieścić w opakowaniu.

2. Nie wolno umieszczać urządzenia OD3-JO1 przez dłuższy czas w miejscu 
wilgotnym lub nasłonecznionym w wilgotnym miejscu, ani w miejscu wystawionym
na słońce.

3. Kiedy urządzenie OD3-JO1 jest wykorzystywane do sterylizacji, należy umieścić 
je w suchym, czystym i dobrze wentylowanym miejscu.

4. Nie należy powodować pęknięć lub wgnieceń w urządzeniu OD3-JO1, 
ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia jego elementów i znajdującej 
się wewnątrz elektroniki.

5. Należy utrzymywać urządzenie OD3-JO1 i torebkę do sterylizacji czyste od kurzu 
poprzez cykliczne przecieranie zwilżoną szmatką. Jeżeli torebka jest pobrudzona, 
można ją umyć ręcznie i pozostawić na powietrzu, aby wyschła. Do czyszczenia nie 
wolno używać pralki, nie wolno również suszyć w suszarce bębnowej lub innym 
urządzeniu.



W przypadku problemów technicznych

Problem Rozwiązanie
OD3-JO1 nie działa po włączeniu Należy podłączyć urządzenie OD3-JO1 do 

zasilacza. Należy podłączyć zasilacz do 
źródła prądu. Uruchomić urządzenie OD3-
JO1.

Lampka nie pali się lub urządzenie nie 
wydaje sygnału dźwiękowego

Należy upewnić się, że zasilanie jest 
właściwie podłączone.
Jeżeli problem wciąż występuje, należy 
przesłać do naprawy.

W trybie czasowym, urządzenie OD3-JO1 
nie zatrzymuje się po 35 minutach

Uruchom ponownie. Jeżeli problem wciąż
występuje, należy przesłać urządzenie do 
naprawy.

Po uruchomieniu urządzenie nie wytwarza
się O3

Należy ponownie uruchomić urządzenie 
OD3-JO1. Jeżeli problem wciąż występuje, 
należy przesłać urządzenie do naprawy.

Niniejszy symbol oznacza, że na całym obszarze UE nie można 
wyrzucać tego produktu wraz z innymi domowymi odpadami. 
Aby zapobiec możliwej szkodzie dla środowiska lub zdrowia 
ludzkiego wynikającej z niekontrolowanej utylizacji odpadów, 
urządzenie należy poddać recyklingowi w sposób 
odpowiedzialny w celu promowania praktyki 
zrównoważonego ponownego wykorzystywania materiałów. 

Aby zwrócić zużyte urządzenie, należy skorzystać z systemu zwrotów i odbioru, lub 
skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt. Sprzedawca będzie 
mógł wówczas przekazać produkt do recyklingu w sposób przyjazny dla środowiska.



Oczyść swoje
urządzenie CPAP

Oczyść swój dom


