
UWAGA!
1. Nie rozkładaj urządzenia na części. Spowoduje to utratę gwarancji!
2. Nie wrzucaj do wody i trzymaj z dala od ognia lub wysokiej temperatury!
3. Nie odpowiadamy za konsekwencje niewłaściwego używania!
4. Przed użyciem generatora ozonu zapoznaj się z załączoną instrukcją! 
5. Zakaz umieszczania generatora ozonu na podłodze!
7. Zapach ozonu utrzymujący się po zabiegu nie świadczy o jego obecności. Pojawiająca 
się mgła jest naturalnym zjawiskiem spowodowanym reakcją ozonu z lotnymi związkami 
organicznymi. 
8. Zakaz wdychania ozonu bezpośrednio z urządzenia!  
9. Ozon w bardzo wysokim stężeniu może działać drażniąco na błony śluzowe i drogi 
oddechowe! Ozon może zaostrzyć astmę! 
10. Pierwsze objawy zatrucia ozonem to ból głowy, kaszel, podrażnienie oczu!
11. W przypadku zatrucia wyjdź na świeże powietrze!
12. Ozon jest utleniaczem i przyspiesza starzenie przedmiotów. Do wyrządzenia szkód 
potrzebne jest jednak bardzo wysokie stężenie oraz długi czas ekspozycji. Przy typowym 
ozonowaniu, ozon nie ma wpływu na wyposażenie pomieszczenia.
13. Żywność i przedmioty codziennego użytku mogą być ozonowane tylko poprzez 
zanurzenie ich w wodzie. 

INFORMACJE DLA UZYTKOWNIKÓW O SPOSOBIE POSTĘPOWANIA ZE ZUŻYTYM 
SPRZĘTEM ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM
Symbol przekreślonego kołowego kontenera na odpady umieszczony na produktach informuje, że 
zużytego sprzętu elektrycznego  i elektronicznego nie można wyrzucać wraz z odpadami 
komunalnymi. Wyrzucając elektrośmieci do kontenera stwarzasz zagrożenie dla środowiska. 
Segregując i przekazując do przetworzenia, odzysku, recyklingu oraz utylizacji zużyte urządzenia 
elektryczne i elektroniczne chronisz środowisko przed zanieczyszczeniem i skażeniem, przyczyniasz 
się do zmniejszenia stopnia wykorzystania zasobów naturalnych oraz obniżenia kosztów produkcji 
nowych urządzeń. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać 
bezpośrednio od sprzedawcy lub w firmie TOM Organizacja Odzsyku Sprzętu Elektrycznego i 
Elektronicznego S.A. , ul. Pomorska 112, 70-812 Szczecin, infolinia: 801 005 505, email: 
kontakt@tomoo.pl 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Revoltt Maciej Janusz, ul. Sienkiewicza 22, 46-200 Kluczbork
Deklaruje, że produkt:  RT-GO1 Generator ozonu 600mg/h
jest zgodny z postanowieniami dyrektyw
2014/30/EC - Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 
Wymogi: EN55014-1:2017, EN55014-2:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013 
2011/65/EU - Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych 
substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym RoHS 
Wymogi: IEC62321-3-1:2013
2014/35/EU - Dyrektywa niskonapięciowa LVD, 
Wymogi: EN60335-2-65:2003+A11:2012, EN60335-1:2012+A11:2014+A13:2017, EN62233:2008

Gwarancja
1. Urządzenie objęte jest gwarancją na okres 2 lat.
2. Akcesoria nie są objęte gwarancją.
3. Niewłaściwe użytkowanie urządzenia nie podlega gwarancji.
4. Nieautoryzowana ingerencja, naprawy lub modyfikacje urządzenia
spowodują utratę gwarancji.
5. Dokładne warunki gwarancji dostępne są na naszej stronie internetowej 
www.revolttech.pl

Moc: 9W
Napięcie zasilania: 230V AC
Długość przewodu: 1,5m
Metoda produkcji ozonu: wyładowania 
koronowe
Chłodzenie: powietrze

Obudowa: tworzywo sztuczne
Timer: elektroniczny 5-60 min (co 5 minut)
Środowisko pracy: powietrze, woda
Wydajność ozonu: 600 mg/h
Wymiary: 260/160/45 mm
Waga: 0,65 kg

– ozonator 1szt
– kamień do ozonowania cieczy 2szt
– rurka silikonowa 2szt
– instrukcja obsługi

Parametry

Lista części

Ozonowanie żywności
Uwaga! Podczas ozonowania zachowaj środki ostrożności! Zawsze ozonuj w pobliżu 
otwartego okna lub pod włączonym wyciągiem.
1. Jeden koniec silikonowej rurki podłącz do generatora. Drugi włóż do kamienia.
2. Przed ozonowaniem dokładnie umyj wszystkie produkty zimną wodą, mięso ciepłą.
3. Żywność ułóż w pojemniku o pojemności ok. 5l i zalej wyłącznie zimną wodą. Umieść 
rurkę z kamieniem w pojemniku. Dla uzyskania lepszego efektu, zakryj szczelnie 
pojemnik.
3. Uruchom generator. Sugerowany czas pracy zależy od ozonowanego produktu: 
owoce ok. 50 minut, warzywa ok. 75 minut, mięso ok. 100 minut.
4. Zamieszaj wodę kilkakrotnie w czasie procesu, aby ozon dotarł wszędzie.
5. Po zakończeniu pracy generatora, poczekaj 30 minut, aby pozostały ozon sam uległ 
rozpadowi. Ponownie opłucz żywność pod bieżącą wodą.

Ozonowanie wody do picia i mycia
Uwaga! Postępuj podobnie jak w przypadku ozonowania żywności, z zachowaniem 
tych samych środków ostrożności! 
1. Uruchom generator na 60 minut.
2. Po zakończeniu pracy generatora, poczekaj 60 minut, aby pozostały ozon sam uległ 
rozpadowi lub przegotuj wodę. Nie wolno pić wody ozonowanej bezpośrednio po jej 
sporządzeniu!

RT-GO1 Generator ozonu 600mg/h

Uruchamianie

Opis produktu

Revoltt Maciej Janusz
ul. Sienkiewicza 22, 46-200 Kluczbork
www.revolttech.pl
sklep@revolttech.pl
Tel.: +48 660 487 951
NIP: 9131556010, REGON: 161529023, BDO: 000008261

Budowa

Gniazdo do 
podłączenia 
kabla 
zasilającego 

1. Podłącz kabel zasilający do urządzenia. Wtyczkę od kabla podłącz do gniazdka z prądem 
zmiennym 230V. Urządzenie się włączy i przejdzie w stan czuwania. 
Wyświetlacz pokaże: 
2. Uruchom urządzenie naciskając przycisk      . Wyświetlacz pokaże          .
3. Naciśnij przycisk zwiększający       lub zmniejszający       czas pracy. Każde naciśnięcie 
to zmiana o 5 minut. 
4. Czas pracy może zostać zmniejszony również w trakcie działania urządzenia. Urządzenie 
może być w każdej chwili wyłączone poprzez naciśnięcie przycisku       .  
5. Po zakończeniu zadanego czasu pracy urządzenie przejdzie w stan czuwania.

 

Zastosowanie:
1. Dezynfekcja i ozonowanie powietrza, co usuwa nieprzyjemne zapachy, bakterie, 
drobnoustroje chorobotwórcze, grzyby, alergeny, roztocze, wirusy, pleśnie
2. Dezynfekcja i ozonowanie wody spożywczej, do kąpieli itp.
3. Dezynfekcja i ozonowanie artykułów spożywczych, owoców, warzyw (muszą być 
zanurzone w wodzie)
4. Dezynfekcji i ozonowanie klimatyzacji samochodowej, wnętrz, lodówek, szaf, 
akwariów itp.

Ozon pełni funkcję odkażającą, zabijającą przykre zapachy, bakterie, wirusy, grzyby, 
drobnoustroje chorobotwórcze, roztocza, alergeny. Ozonowanie usuwa z żywności 
pestycydy, fosforany, azotany, azotyny, antybiotyki, hormony, zanieczyszczenia 
mikrobiologiczne, konserwanty, zanieczyszczenia metaliczne. Niszczy bakterie, wirusy, 
pleśnie, zarodniki grzybów. Odświeża i oczyszcza produkty spożywcze, poprawia smak i 
przedłuża ich przydatność do spożycia.

Ozonowanie pomieszczeń i zamkniętych przestrzeni

Instrukcja obsługi

Uwaga! Dla bezpieczeństwa nie wolno przebywać w pomieszczeniu poddawnym  
ozonowaniu powietrza!
1. Wynieś wszystkie rośliny, zwierzęta, dzieła sztuki i wartościowe rzeczy. W miarę 
możliwości uszczelnij kratki wentylacyjne, drzwi itp.
2. Umieść generator w najwyższym możliwym punkcie. Pomaga to równomiernie 
rozproszyć ozon, który jest cięższy od powietrza, więc naturalnie będzie opadać na dół.
3. Uruchom urządzenie i natychmiast opuść pomieszczenie. Zabezpiecz przed wstępem 
osób trzecich. Kontroluj szczelność pomieszczenia i monitoruj stężenie ozonu.

5. Po zakończeniu pracy generatora, poczekaj 30 minut, aby pozostały ozon sam uległ 
rozpadowi. Przewietrz pomieszczenie ok. 20-30 minut, aż do uzyskania bezpiecznego 
stężenia (0,1ppm).
6. Zapach „ozonu” utrzymujący się po zabiegu nie świadczy o jego obecności. Pojawiająca 
się mgła jest naturalnym zjawiskiem. 
7 Czas ozonowania - nie ma reguły, każdy przypadek traktujemy osobno, ozonujemy aż do 
skutku. Zależy od rodzaju zapachu, od jego intensywności itp. Ozonowanie może trwać od 
1h do 12h.

Ozonowanie klimatyzacji samochodu
Uwaga! Nie ozonuj na słońcu w upalny dzień! Postępuj podobnie jak w przypadku 
ozonowania pomieszczeń, z zachowaniem tych samych środków ostrożności!
1. Generator możesz postawić na siedzeniu lub dostarczyć ozon rurą przez okno.
2. Ustaw siłę nadmuchu na połowę, temperaturę na minimum. Włącz obieg wewnętrzny. 
Wyłącz sprężarkę od klimatyzacji. Nie ustawiaj nadmuchu na szybę (automatycznie jest 
wyłączany obieg wewnętrzny).
3. Czas zabiegu ok. 2,5h. Monitoruj stężenie. Niskie oznacza brak działania obiegu 
wewnętrznego.
4. Po zakończeniu pracy generatora, poczekaj 30 minut, aby pozostały ozon sam uległ 
rozpadowi. Przewietrz wnętrze ok. 20-30 minut, aż do uzyskania bezpiecznego stężenia 
(0,1ppm)


