
Generator ozonu 

Model Big MAMA 
 

Instrukcja użytkowania 
 

Prosimy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję przed użyciem 
urządzenia, zwracając szczególną uwagę na cześć pn. Ostrzeżenia dotyczące 

bezpieczeństwa. 

Generator ozonu BIG MAMA (dalej generator) jest urządzeniem 
przeznaczonym do zastosowań wyłącznie profesjonalnych, przemysłowych,  został 

przystosowany do zasilania prądem przemiennym jednofazowym o napięciu 230V 
50 Hz. 

Generator produkuje ozon, który jest jednym z najskuteczniejszych 
środków dezynfekcyjnych. Jego działanie bakteriobójcze zaczyna się przy stężeniu 
ok. 13 µg/dm3 i jest około 50 razy skuteczniejsze niż 3000 szybsze niż działanie 
chloru. Ozon jest gazem drażniącym, mogącym powodować uszkodzenie, 
podrażnienie błon biologicznych poprzez reakcje rodnikowe z ich składnikami. 

Ozon po przedostaniu się do komórek może hamować działanie enzymów 
komórkowych, w znaczny sposób ograniczając oddychanie wewnątrzkomórkowe. 
Pierwszymi objawami podrażnienia ozonem (przy stężeniu 0,2 µg/dm3 ) są kaszel, 
drapanie w gardle, duszność, senność i ból głowy. Ozon jest gazem nietrwałym, 
jego stężenie pierwotne spada do około 5-6% w 30 min. po ustaniu pracy 
urządzenia. Przypadku konieczności wejścia do pomieszczenia ozonowanego 
należy stosować maski z wkładem węglowym. Przy konieczności pracy w 
pomieszczeniu ozonowanym niezbędne jest przewietrzenie pomieszczenia (min. 

30 minut). Stężenie ozonu zazwyczaj określane jest za pomocą miernika, który na 
wyświetlaczu pokazuje poziom stężenia gazu w pomieszczeniu. Miernik wskazuje 
stężenie w jednostkach PPM (ang. parts per milion, to stary sposób 
wyrażania stężenia roztworów związków chemicznych. Stężenie to jest pochodną 
ułamka molowego i określa ile cząsteczek związku chemicznego przypada na 1 
milion cząsteczek roztworu). Stężenie 0,1 PPM jest dla człowieka niegroźne pod 
warunkiem maksymalnie 8 godzinnej ekspozycji, stężenie 10 PPM jest 

niebezpieczne przy ekspozycji na poziomie kilku minut. Generator Big MAMA 
jest w stanie wytworzyć 120 g/h. co można przeliczyć na przeozonowanie 
pomieszczenia o kubaturze 120 m3 w czasie około 10 minut. Należy pamiętać, że 
duże stężenie ozonu wytworzone przez generator wysokiej mocy w małym, 
ciasnym i szczelnym pomieszczeniu jest niebezpieczne dla zdrowia a nawet 

życia.  
Przepisy nie nakazują odbycia szkolenia w zakresie użytkowania 

ozonatorów, jednakże każda osoba chcąca w sposób profesjonalny i bezpieczny 

wykorzystywać wydajność generatora ozonu może zwrócić się do producenta 
urządzenia BioCLean PPU o szkolenie lub zapoznać się z dostępną literaturą. 
 

Należy bezwzględnie unikać przebywania w pomieszczeniu ozonowanym 

dłuższego niż kilka minut. 
Profesjonalne zastosowanie ozonu do dezynfekcji winno zawierać się w 

przedziale 2-10 PPM. Po osiągnięciu wymaganego stężenia roboczego ozonu, 
zaczyna się proces dezynfekcji pomieszczenia, który powinien trwać 
nieprzerwanie minimum 15 min. Następnie pomieszczenie należy przewietrzyć i 
sprawdzić skuteczność dezynfekcji specjalnymi testerami (testy paskowe, 
odczynnikowe). W przypadku konieczności powtórzenia procesu dezynfekcji 
ozonem, całą procedurę należy wykonać od początku. 

 
1. Dopuszczalne limity ekspozycji. 

• 8 godzin dziennie/ 5 dni w tygodniu – 0,1 części na milion 

• 15 minut (krótki czas ekspozycji) - 0,3 części na milion 
Generator ozonu Big MAMA jest w stanie wytworzyć do 1200000 

miligramów ozonu na godzinę, co w niewielkim, zamkniętym i wyszczelnionym 
pomieszczeniu skutkuje szybkim przekroczeniem normy dla krótkiego czasu 
ekspozycji a tym samym stężenia bezpiecznego dla człowieka. 

 
2. Toksyczność ozonu 

Ozon niezależnie od limitów ekspozycji może przyczyniać się do 

wywoływania ataków astmy. Osoby, u których występowały wcześniej epizody 
związane z astmą nie powinny wchodzić do pomieszczeń niedawno nasycanych 
ozonem aż do czasu ich pełnego przewietrzenia, czyli do czasu, gdy wszystkie 
pozostałości ozonu zostaną rozproszone.  

Ozon ma charakterystyczny, ostry zapach i dzięki temu jest łatwo 
wyczuwalny, nawet znacznie poniżej 15 minutowego limitu ekspozycji. Bardzo 
silny zapach ozonu oznacza, że stężenie znacznie przekracza dopuszczalny 15 
minutowy limit ekspozycji. 

 
OSTRZEŻENIE 

 

• Urządzenia nie powinny obsługiwać osoby z zaburzeniami węchu. 

• Należy pozostawić wolną przestrzeń wokół urządzenia przed jego 
używaniem. Otwory wentylacyjne i techniczne urządzenia powinny być 
odkryte celem jego chłodzenia i dostarczania powietrza niezbędnego do 
generowania ozonu. 

• Zabrania się sprawdzania generowania ozonu przez urządzenie poprzez 
bezpośrednie wdychanie z wylotu urządzenia. 



• Krótkotrwałe wdychanie ozonu w wysokich stężeniach a także 
długotrwałe wdychanie w niższych stężeniach może skutkować 
poważnymi zagrożeniami dla zdrowia a nawet życia! 

• W przypadku powstania pożaru czy zaprószenia ognia w pobliżu 
urządzenia, do jego gaszenia pod napięciem należy stosować gaśnicę.   

 
OGÓLNE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 

 

• Przed użyciem urządzenia należy przeczytać instrukcję obsługi i stosować 
się ściśle do zamieszczonych tam zastrzeżeń producenta. 

• Urządzenie może obsługiwać pracownik wyłącznie po przejściu 
odpowiedniego instruktarzu stanowiskowego z uwzględnieniem zagrożeń 
wynikających z obsługi generatora ozonu. 

• Nie wolno otwierać obudowy i podejmować się samodzielnych napraw 
generatora. Generator w trakcie pracy wykorzystuje wysokie napięcie, 
które może spowodować uszkodzenie ciała – porażenie prądem, 
poparzenie a nawet śmierć. 

• W przypadku uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowości w pracy 
urządzenia należy niezwłocznie je wyłączyć a następnie przekazać do 
przeglądu uprawnionym osobom. 

• W razie wątpliwości czy urządzenia działa poprawnie, należy 
skontaktować się z serwisem producenta, wyłącznie, który może dokonać 
napraw i serwisowania. 

• Urządzenie jest przeznaczone do działania wewnątrz budynków, w 
zakresie temperatur 5-300C. Nie dopuszczać do dostania się wody do 
wewnątrz urządzenia.  

• Urządzenie można użytkować wyłącznie w suchym otoczeniu, nie wolno 
wystawiać go na działania wilgoci (wody, śniegu, mgły, itp.). 

• Nie korzystać z urządzenia, gdy wilgotność względna powietrza 
przekracza 60%. 

• Nie dopuszczać do urządzenia dzieci. 

• Należy pamiętać o tym, że zasilanie urządzania powinno wynosić 
230V/50Hz. 

• W okresie przestojów urządzenie należy wyłączyć z zasilania sieciowego. 

• NIE WOLNO użytkować urządzenia w środowisku gazów palnych lub 
materiałów wybuchowych. 

• NIE WOLNO dotykać urządzenia mokrymi, wilgotnymi rękoma 

• Z uwagi na intensyfikację procesów fizyko-chemicznych w postaci korozji 
i utleniania metali należy ograniczać stosowanie urządzenia w 

magazynach metali, materiałów syntetycznych, serwerowniach 
pomieszczeniach ze znaczną ilością urządzeń elektronicznych.  

• Należy używać jedynie węży kompatybilnych z ozonem. Stosowanie 
nieprawidłowych materiałów może doprowadzić do niekontrolowanych 
wycieków ozonu do przestrzeni powietrznej. 

• NIE WOLNO smarować nasad przewodów powietrznych tłuszczami, 
olejami mineralnymi. 

• W celu maksymalizacji efektywności urządzenia należy je umieszczać na 
podwyższeniu około 1 m nad poziomem podłogi. 

• Płytki ozonowe należy serwisować co 6 miesięcy u producenta urządzenia. 
 
ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA  

 

• Pomieszczenie, które jest poddawane ozonowaniu należy uszczelnić 
poprzez zamknięcie okien, drzwi zakrycie kratek wentylacyjnych, 
wyłączenie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Jeżeli wewnątrz 
znajdują się meble, ewentualnie małe pomieszczenia do których prowadzi 
jedno wejście i których ozonowanie może odbyć się jednocześnie, 
wówczas należy zostawić otwarte drzwi do sprzętów, mebli i pomiędzy 

tymi pomieszczeniami a zamknąć i uszczelnić drzwi wejściowe. 

• Na drzwiach wejściowych, ewentualnie przed nimi umieścić tabliczkę z 
ostrzeżeniem „UWAGA OZONOWANIE W TOKU, WSTĘP 
WZBRONIONY” 

• Przed rozpoczęciem ozonowania należy z pomieszczenia usunąć wszystkie 
rośliny i zwierzęta oraz bezwzględnie wyprosić osoby postronne. W 
przypadku konieczności wejścia do pomieszczenia w trakcie ozonowania, 
należy osobę wchodzącą do tego pomieszczenia zabezpieczyć 
odpowiednimi środkami ochrony indywidualnej (kombinezon ochronny, 
maska z odpowiednim filtrem, okulary/gogle ochronne).  

• W pomieszczeniach ozonowanych zabrania się palenia tytoniu, używania 
otwartego ognia, stosowania narzędzi, które mogą powodować iskrzenie 
oraz pracy z olejami i smarami. 

• Po włączeniu ozonatora należy niezwłocznie opuścić pomieszczenie a po 
zakończeniu procesu ozonowania przewietrzyć je przez okres 15-30 min., 
Jeżeli pomieszczenie nie będzie użytkowane i nie zostało przewietrzone 
należy je oznaczyć tabliczką informacyjną o treści „POMIESZCZENIE 

PO OZONOWANIU. WSTĘP MOŻLIWY O GODZINIE …”  - tj. 2 
godziny po zakończeniu procesu ozonowania. 

• Operator urządzenia odpowiada za zachowanie środków ostrożności 
związanych z eksploatacją urządzenia. 



 
PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA DO UŻYCIA 

 

• Ustawienie generatora w wybranym miejscu (w celu osiągnięcia 
maksymalnej wydajności wskazane jest umiejscowienie go na 
podwyższeniu 1m nad poziomem podłoża). 

• Sprawdzenie stanu technicznego urządzenia oraz jego wyposażenia. 

• Podłączenie przewodu zasilającego do gniazda sieciowego 230V/50Hz i 
generatora. Gniazdo zasilające musi być wyzerowane (uziemione). 

• Włączenie generatora. 
 

 

PRACOWNIK URUCHAMIAJĄCY OZONATOR POWINIEN PRZED 

DOKONANIEM TEJ CZYNNOŚCI SPRAWDZIĆ DOKŁADNIE, CZY 

JEGO URUCHOMIENIE NIE GROZI WYPADKIEM 

 
 

KONSERWACJA 

 

• Generator należy przechowywać w pomieszczeniu suchym, chronić go 
przed kurzem. 

• Należy regularnie sprawdzać przewody zasilające na obecność uszkodzeń 
skutkujących przebiciem a w efekcie porażeniem prądem. 

 
ZABRANIA SIĘ 

• Stosować niedozwolone metody pracy 

• Stwarzać zagrożenie dla siebie i otoczenia 

• Używać uszkodzonych przewodów zasilających. 

• Ciągnąć i przenosić urządzenie za przewód zasilający 

• Ingerować w urządzenie (dokonywać przeróbek) 

• Używać urządzenia w pomieszczeniu zawierającym pary lub pyły 
substancji łatwopalnych lub wybuchowych lub opiłki metali, 
zanieczyszczonym chemikaliami. 

• Pracować bez nakazanych ochron. 

• Usuwać osłon czy znaków zabezpieczających z urządzenia.  

• Naprawiać samodzielnie generator. 

• Dopuszczać do pracy z generatorem jakiekolwiek osoby postronne. 

• Blokować wypływ powietrza z generatora. 

• Kierować strumień powietrza bezpośrednio z kierunku ludzi i zwierząt 

• Używać urządzenia o niskiej wydajności do prac ciężkich 

• Użytkować urządzenie niezgodnie z jego przeznaczeniem. 

• Obsługiwać urządzenie mokrymi rękoma 

• Wkładania palców bądź innych przedmiotów w otwory urządzenia 

• Siadania i kładzenia się na urządzeniu 
 
CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY 

 

• Wyłączyć urządzenie spod napięcia. 

• Wyczyścić urządzenie po każdym użyciu zgodnie z zaleceniami podanymi 
w instrukcji obsługi. 

• Oczyścić używane środki ochrony. 

• Uprzątnąć stanowisko pracy. 

• Zabezpieczyć urządzenie przed możliwością uruchomienia przez osoby 
nieupoważnione. 

• Wykonać czynności konserwacyjne, zgodnie z planem konserwacji, o ile 
są one przewidziane do wykonania przez pracownika użytkującego 
urządzenie. 

 
 POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH 

 

• W razie zauważenia nieprawidłowego działania urządzenia natychmiast 
wyłączyć zasilanie i niezwłocznie zawiadomić przełożonego. 

• W razie pojawienia się złego samopoczucia lub podrażnienia dróg 
oddechowych i oczu należy wyłączyć urządzenie i wyjść na świeże 

powietrze. Przed ponownym rozpoczęciem pracy należy ustalić przyczynę 
zagrożenia i spowodować jej usunięcie. 

• O wadach lub uszkodzeniach generatora należy niezwłocznie zawiadomić 
przełożonego, 

• Urządzenie, którego uszkodzenie stwierdzono w czasie pracy, powinno być 
niezwłocznie zatrzymane, odłączone od zasilania i odpowiednio 
oznakowane tablicą ostrzegawczą "UWAGA NAPRAWA - NIE 
URUCHAMIAĆ",  

• W razie awarii maszyny stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy 
zastosować zrozumiałą i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i 

alarmową, 
 
W przypadku powstania pożaru należy 

• Ostrzec osoby znajdujące się w obrębie zagrożenia, 

• Wyłączyć zasilanie budynku w energię elektryczną i odciąć dopływ gazu, 
równocześnie 



• Zaalarmować straż pożarną, 

• Powiadomić przełożonych o pożarze, 

• Podjąć decyzję o ewakuacji ludzi, 

• Przystąpić do prowadzenia akcji gaśniczej za pomocą podręcznego sprzętu 
gaśniczego, 

• Podczas akcji gaśniczej obowiązuje zasada podporządkowania się 
poleceniom kierującego akcją ratowniczo-gaśniczą. 

• W razie pożaru ściśle stosować się do instrukcji przeciwpożarowej 
 

W przypadku zaistnienia wypadku: 

• Udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy, zgodnie z odrębną instrukcją 

• W razie potrzeby wezwać pomoc lekarską, 

• Powiadomić przełożonych a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w 
jakim nastąpił wypadek, 

 

UWAGI 

 

• Narzędzia i urządzenia o napędzie mechanicznym podlegają okresowym 
przeglądom i badaniom na skuteczność zerowania. 

• Na terenie zakładu pracy powinna się znajdować prawidłowo wyposażona 
apteczka, a wyznaczeni pracownicy powinni umieć udzielać pierwszej 
pomocy. 

 
 
INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI  

 
Dyspozycja dotycząca używania sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie 
Unii Europejskiej. 
 

 
 

 
Postępowanie zgodnie z powyższymi wskazówkami pozwala ustrzec się 
potencjalnych, negatywnych konsekwencji dla środowiska i zdrowia człowieka 

wynikającego ze złego składowania i przetwarzania zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego (WEEE).   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARTA GWARANCYJNA 

Generatora ozonu BIG MAMA 

Ten symbol umieszczony na produkcie, opakowaniu lub w 
insbrucki obsługi, oznacza, że urządzenie nie powinno być 
wyrzucane, jak zwykłe odpady komunalne, lecz oddawane 

do punku odbioru i utylizacji urządzeń elektrycznych i 
elektronicznych działających w systemie recyklingu 
zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2005 o zużytym sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2005 nr 180 poz. 

1494 i 1495) 



Data zakupu …………………………. (na podstawie faktury, paragonu) 

 

1. Udziela się gwarancji na prawidłową pracę generatora ozonu na okres  
1 roku do użytku komercyjnego, 2 lata do użytku amatorskiego. 

2. Data od której obowiązuje gwarancja, jest datą wystawienia karty 
gwarancyjnej na podstawie faktury/paragonu. 

3. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą bezpłatnie usuwane w terminie 
14 dni roboczych od daty dostarczenia generatora pod adres producenta. 

4. W celu dokonania naprawy gwarancyjnej należy dostarczyć produkt na 
własny koszt do producenta. Po wykonaniu naprawy produkt zostanie 
wysłany reklamującemu na koszt gwaranta. 

5. Reklamujący powinien dostarczyć generator odpowiednio zabezpieczony 

przez możliwymi uszkodzeniami w czasie transportu. 
6. Reklamujący odpowiada za zaginięcie generatora w czasie dostarczania do 

producenta, gwarant zobowiązuje się dostarczyć naprawiony generator do 
reklamującego i odpowiada za zaginięcie generatora w czasie powrotnego 
transportu. 

7. W okresie gwarancyjnym uszkodzony sprzęt zostanie bezpłatnie 
naprawiony lub wymieniony przez gwaranta na taki sam wolny od wad. W 

przypadku gdy naprawa bądź wymiana  urządzenia na nowy jest 
niemożliwa, reklamującemu przysługuje prawo do zwrotu kwoty 
zapłaconej za urządzenie, lub wyboru innego sprzętu o podobnej 
charakterystyce i specyfikacji. Ewentualna różnica pieniężna zostanie 
uregulowana przez gwaranta, bądź reklamującego w zależności od kosztu 
wybranego przez reklamującego przedmiotu.  

8. Niniejsza gwarancja obejmuje usterki sprzętu wynikłe w trakcie poprawnej 

eksploatacji lub spowodowane defektami produkcyjnymi i nie stosuje się 
do materiałów eksploatacyjnych lub innego wyposażenia dodatkowego. 

9. Gwarancja nie obejmuje wad wynikłych na skutek: 

• Samowolnych dokonywanych przez użytkownika lub inne 
nieupoważnione osoby napraw, przeróbek, zmian konstrukcyjnych lub 
ingerencji w urządzenie. 

• Uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, lub celowego 
uszkodzenia sprzętu. 

• Przechowywania i konserwacji urządzenia oraz innych uszkodzeń 
powstałych z winy użytkownika 

• Obniżanie się jakości produktu spowodowane naturalnym procesem 
zużycia np. ścieranie się zewnętrznej powłoki urządzenia, zarysowania, 
pęknięcia, uszkodzeń wytwornic ozonu, płytek, lamp itp. 

• Uszkodzeń powstałych w wyniku nieprzestrzegania zasad prawidłowej 
eksploatacji, a także użytkowania sprzętu niezgodnie z jego 
przeznaczeniem. 

10. Firma BioCLEAN PPU 87-800 Włocławek ul. Grodzka 44 nie ponosi 
odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub uszkodzenia ciała 
wyrządzone przez produkt lub szkody, które mogą powstać na skutek jego 
wykorzystania przez użytkownika lub przez innych. Użytkownik jest 
odpowiedzialny za zapewnienie, że wyrób jest prawidłowo zainstalowany, 
obsługiwany i przechowywany, a także prawidłowo eksploatowany pod 
nadzorem. 

 
Adres serwisu: 
BioCLEAN PPU 87-800 Włocławek ul. Grodzka 44 


