
 

 

 

 

 

 

 

Ozonator BENTIAL XD-001 

Instrukcja 

 

Wstęp: 

Ozon jest gazem, który w stanie wolnym występuje w atmosferze. Posiada silne właściwości 
aseptyczne, ponadto doskonale nadaje się do pozbycia się przykrych zapachów. Jest jednym z 
najskuteczniejszych znanych środków dezynfekcyjnych. 
Ozonator BENTIAL to doskonałe i nowoczesne rozwiązanie w zakresie dezynfekcji i dezodoryzacji 
ozonem do zastosowania w domu, biurze czy samochodzie. Urządzenie posiada wbudowany 
akumulator, który dostarcza energii do zastosowanego generatora ozonu. Zastosowany w 
konstrukcji specjalny wentylator rozprzestrzenia ozon i rozprasza go po całej przestrzeni 
sterylizacyjnej. Technologia ta powoduje penetrację przestrzeni w kierunku 360 stopni, 
doprowadzając bez kompromisów do pełnej sterylizacji. Po pracy urządzenia ozon szybko i 
sprawnie rozkłada na tlen. Ozon skutecznie usuwa w swoim otoczeniu kolonie bakteryjne i wirusy 
(ponad 99% skuteczność) a także rozkłada formaldehyd, benzen, lotne związki organiczne (LOC) i 
inne szkodliwe gazy podczas 20 minutowego cyklu pracy.  
Ozonator BENTIAL doskonale nadaje się do dezynfekcji i pozbywania się przykrych zapachów z 
lodówek, żywności oraz utrzymania ich w świeżości i czystości. Może być również stosowany w 
szafach z ubraniami, szafkach na buty, torbach, pudełkach na bieliznę i innych zamkniętych 
pomieszczeniach. Może być również stosowany do dezynfekcji wnętrza samochodu. Pozostawia 
czyste i świeże powietrze. 
Podczas pracy urządzenia wykorzystywane jest utlenianie atomów tlenu do zniszczenia struktury 
błony bakteryjnej, dzięki czemu skutecznie zabijane są bakterie i sterylizacja przebiega dokładniej. 
Ozon rozkłada również formaldehyd, benzen, VOC i inne szkodliwe gazy w temperaturze 
pokojowej, aby wygenerować dwutlenek węgla i wodę. 
 

Sposób użytkowania: 

1. Włączenie trybu wielokrotnego cyklu dezodoryzacji i dezynfekcji: długie wciśnięcie przycisku 
zasilania powoduje przejście do rozpoczęcia cyklu (szybkie miganie światła przycisku sterującego). 
W tym trybie praca urządzenia trwa 20 minut, a następnie urządzenie zatrzymuje pracę 
automatycznie przechodząc w tryb uśpienia, by wznowić cykl dezodoryzacji po upływie 6 godzin. 
Ten tryb działa automatycznie w tych cyklach do momentu rozładowania urządzenia.  
2. Pojedynczy tryb dezodoryzacji i dezynfekcji: Wciśnięcie pojedyncze przycisku sterującego 
uruchamia pojedynczy tryb dezodoryzacji (stałe światło przycisku sterującego). W tym trybie 
urządzenie wyłączy się automatycznie po 40 minutach pracy i zakończeniu procesu. 
3. Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora: gdy poziom naładowania baterii jest zbyt 
niski, lampka kontrolna miga szybko (wskazując na potrzebę ładowania); lampka miga powoli 
podczas ładowania, a gaśnie po całkowitym naładowaniu. 
Uwaga! 

1. Podczas dezynfekcji ozonem i w ciągu 30 minut po wyłączeniu dezynfekcji ozonem, ludzie lub 
zwierzęta nie mogą przebywać przy urządzeniu oraz w pomieszczeniu czy przestrzeni gdzie 
znajduje się urządzenie! Przy braku zastosowania się do tych zaleceń istnieje ryzyko spowodowania 
uszkodzenia ciała! 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Użytkownicy muszą ściśle przestrzegać powyższych zaleceń (punkt 1 Uwagi)! Firma nie ponosi 
żadnej odpowiedzialności za obrażenia ludzi oraz zwierząt spowodowanych nienależytym czy nie 
odpowiednim użytkowaniem urządzenia!  
3. Po użyciu tego urządzenia do dezynfekcji ozonem, ozon sam rozkłada się na tlen, nie 
pozostawiając innych związków. 
4. Upewnij się, że masz suche ręce podczas podłączania i odłączania zasilacza. Nie obsługuj 
urządzenia mokrymi rękami, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem! 
5. W przypadku stosowania w wilgotnym środowisku, takim jak łazienka lub kuchnia, należy uważać, 
aby nie rozpylać wody na urządzenie, aby uniknąć jego uszkodzenia. 
6. Urządzenie zawiera moduł wysokociśnieniowy ozonowy, zabrania się osobom nieupoważnionym 
do jakiegokolwiek demontażu czy naprawy. W razie potrzeby prosimy skontaktować się ze 
sprzedawcą w celu przeprowadzenia zabiegów konserwacyjnych. 
7. Urządzenie jest wyposażone w akumulator litowy, po naładowaniu należy odłączyć zasilanie. 
 
Dane techniczne: 
Sterylizator ozonowy:  
1. Wielkość opakowania 14,5 * 14,5 * 5 cm 
2. Waga z opakowaniem: 350g 
3. Specyfikacja opakowania: 46 * 33 * 36 cm / 36 sztuk w kartonie 
4. Bateria: 1800 mAh, 20 mg ozonu na godzinę 
5. Znamionowe wejście: DC5V 
6. Moc znamionowa: 3 W. 
7. Zastosowanie: Produkt ten nadaje się do dezynfekcji lodówek i dezodoryzacji konserwowania 
żywności, a także może być stosowany w szafach, szafkach na buty, misach, torbach na skarpety, 
pudełka na bieliznę itp. Można również wykorzystać do sterylizacji wnętrza samochodu. 
 

Opis rysunku: 

Switch button- przycisk włączenia 
USB charging port- port ładowania 
Air-inlet- wlot powietrza  
Outlet- wylot powietrza 

 
 

 
 

 


