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1. Wprowadzenie 
 

Sani-care model FL-B803C to generator ozonu i jonów ujemnych. Urządzenie nadaje się do odkażania małych 
przestrzeni, takich jak samochody, busy, kampery i pokoje o powierzchni do 50 metrów kwadratowych. Urządzenie 
pozwala też usuwać przykre zapachy związane z obecnością zwierząt domowych. 
 

Funkcja ozonowania 
 

Ozone (O3) to bezbarwny gaz składający się z trójatomowych cząsteczek tlenu. Specjalne generatory elektroniczne 
wytwarzają go za pomocą kontrolowanych wyładowań elektrycznych. Generator bierze obecną w powietrzu 
dwuatomową cząsteczkę tlenu (O2) i za pomocą elektrycznego wyładowania wiąże ją z trzecim atomem, tworząc tym 
samym cząsteczkę ozonu (O3). Ozon jest w stanie unieszkodliwić różne mikroorganizmy zanieczyszczające powietrze 
i powierzchnie poprzez uszkodzenie ich błon komórkowych. Zaleca się stosowanie urządzenia do odkażania 
samochodów, aby wyeliminować mikroorganizmy znajdujące się w powietrzu i na powierzchniach, a także by pozbyć 
się przykrych zapachów. 
 

Funkcja generowania jonów ujemnych 
 

Urządzenie można także wykorzystać do generowania jonów ujemnych, które eliminują takie przykre zapachy, jak 
zapach dymu papierosowego oraz kurz i alergeny. 
 

Ważne uwagi: 
 

1) Po użytkowaniu urządzenia w samochodzie otwórz wszystkie szyby lub otwórz drzwi i wywietrz wnętrze pojazdu. 
2) Używaj urządzenia w środowisku o wilgotności powietrza poniżej 75%. 
3) Należy bezwzględnie postępować zgodnie z instrukcją obsługi. 
4) Stosuj się do wskazań dotyczących właściwego utrzymania urządzenia. 
5) Urządzenie może zostać otwarte jedynie przez wykwalifikowanego specjalistę. 
 

Żywotność urządzenia wynosi 20,000 godzin pracy. 
Standard: GB 28232-2011. 
 

2. Środki ostrożności 
 

1) Nie należy wdychać powietrza znajdującego się w pomieszczeniu, które poddawane jest odkażaniu. 
2) Jeśli urządzenie użytkowane jest w pokoju, upewnij się, że nikt nie znajduje się w pokoju. Urządzenia należy 
używać nie dłużej niż przez 120 minut. 
3) Wewnątrz urządzenia panuje wysokie napięcie. Tylko upoważniony i wykwalifikowany specjalista może otwierać 
obudowę urządzenia. 
4) Aby uzyskać lepsze rezultaty, zamknij okna. W odkażanym środowisku nie mogą znajdować się żadne żrące ciecze 
ani żrące gazy, ponieważ mogą one uszkodzić zarówno środowisko pracy, jak i samo urządzenie. 
5) W przypadku zaobserwowania nieprawidłowego działania urządzenia, należy je natychmiast wyłączyć i 
powiadomić obsługę klienta. 
6) Jeśli urządzenie nie jest użytkowane przez dłuższy czas, zapakuj je i trzymaj w pomieszczeniu, w którym panuje 
niska wilgotność powietrza (do 75%). 
 

3. Instalacja 
 

- Upewnij się, że dostępna jest zapalniczka samochodowa lub inne zewnętrzne źródło zasilania. 
- Urządzenie korzysta z zasilania o napięciu wejściowym 12V.  
- Przed użyciem urządzenia upewnij się, że jest ono prawidłowo podłączone do źródła zasilania. 
 

4. Instrukcja użycia 
 

- Włącz samochodową klimatyzację w układzie zamkniętym. Podłącz przewód zasilający do zapalniczki 
samochodowej, a drugi koniec do gniazda zasilania 12V w urządzeniu. Włącz urządzenie za pomocą przycisku 
ON/OFF. Urządzenie posiada cztery programy. 
- Po jednorazowym wciśnięciu przycisku urządzenie zacznie uwalniać 10 minut ozonu i 10 minut jonów ujemnych. 
- Po dwukrotnym wciśnięciu przycisku urządzenie zacznie uwalniać 20 minut ozonu i 20 minut jonów ujemnych. 
- Po trzykrotnym wciśnięciu przycisku urządzenie zacznie uwalniać 30 minut ozonu i 30 minut jonów ujemnych. 
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- Po czterokrotnym wciśnięciu przycisku urządzenie zacznie uwalniać 40 minut jonów ujemnych (bez ozonu). 
- Po uruchomieniu urządzenie natychmiast opuść samochód i wróć do niego dopiero po tym, jak pojazd wywietrzy 
się przynajmniej przez kilka minut po ukończeniu cyklu pracy urządzenia. 
 

Wskazówki dot. użytkowania 
 

Programy Pojazdy Wnętrza 

10 minut ozonu i 10 minut jonów 
ujemnych 

Samochody osobowe Powierzchnie o wielkości do 15 m2 

20 minut ozonu i 20 minut jonów 
ujemnych 

Minivany, vany, ciężarówki, małe 
lub średniej wielkości łódki i 
kampery 

Powierzchnie o wielkości do 30 m2 

30 minut ozonu i 30 minut jonów 
ujemnych 

Minivany, vany, ciężarówki, 
średniej lub dużej wielkości łódki i 
kampery 

Powierzchnie o wielkości do 45 m2 

30 minut jonów ujemnych Wszelkie pojazdy Powierzchnie o wielkości do 45 m2 

 

 
 

1- Panel sterowania 
2- Ostrzeżenia 
3- Przycisk włączający 

4- Gniazdo zasilania 
5- Zawór powietrza 
6- Obudowa 

7- Uchwyt 
8- Wylot ozonu 
9- Gumowe nóżki 

 

5. Informacje o produkcie 
 

Podłączanie zasilania 
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Specyfikacja 
 

Ilość ozonu 3 g/h 

Ilość jonów ujemnych 20 mln/m 

Prąd wyjściowy 6.5A 

Napięcie wyjściowe DC 12 V 

Wymiary 260 x 150 x 210 mm 

Wyposażenie 1 urządzenie, 1 zasilacz, 1 instrukcja 
 

6. Utrzymywanie 
 

Po użyciu trzymaj urządzenie w warunkach wentylowanych, suchych i czystych. 
Nie otwieraj obudowy urządzenia, jeśli nie jesteś upoważnionym i wykwalifikowanym specjalistą. 
Zawsze upewnij się, że przewód zasilania nie jest w jakikolwiek sposób uszkodzony. Jeśli jest uszkodzony, skontaktuj 
się z obsługą klienta i wymień przewód na nowy autoryzowany. 
 

7. Rozwiązywanie problemów 
 

Status urządzenia Możliwe przyczyny 
problemu 

Weryfikacja problemu i 
rozwiązanie 

Uwagi 

Urządzenie nie włącza się 1. Przewód nie jest 
prawidłowo podłączony. 
2. Źródło zasilania ma 
inne napięcie niż 12 V. 
3. Zapalniczka 
samochodowa nie jest 
podłączona do prądu 

1. Podłącz prawidłowo 
przewód. 
2. Korzystaj z zasilania 
12V 
3.Włącz urządzenie. 

 

Ozon nie jest uwalniany 1. Wewnętrzne przewody 
są rozłączone 
2. Lampka zasilania nie 
pali się 
 

1. Skontaktuj się z 
obsługą klienta 

Nie otwieraj urządzenia. 
Wewnątrz urządzenia 
panuje wysokie napięcie. 
Przed podjęciem 
jakichkolwiek dalszych 
kroków upewnij się, że 
przewód zasilania jest 
odłączony. 

Przy dotknięciu obudowy 
urządzenia występuje 
porażenie prądem 

1. Powietrze jest zbyt 
wilgotne. 
2. W urządzeniu znajduje 
się woda 
 

1. Skontaktuj się z 
obsługą klienta 

Sprawdź obwody i wysusz 
urządzenie. 

Po podłączeniu 
urządzenia daje się 
wyczuć woń spalenizny  

1. Nastąpiło zwarcie, 
awaria zasilania 

1. Sprawdź obwody i 
źródło zasilania 

 

  

8. Gwarancja 
 

Urządzenie jest objęte roczną gwarancją. 
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku następujących czynników: 
- urządzenie było użytkowane w środowisku o zbyt wysokiej wilgotności powietrza ( ≧ 75%), co spowodowało jego 
uszkodzenie, 
- urządzenie zostało otwarte bez upoważnienia, 
- urządzenie zostało uszkodzone w wyniku wypadku, 
- dowód zakupu produktu nie został przedstawiony. 
 

Wytwórca nie odpowiada za nieprawidłowe użytkowanie i/lub nieudane odkażanie. 


