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ЧЕСТИТКИ
Ви честитаме на одлуката за вложување на вашите пари во своето здравје користејќи 
природна озон технологија.  Моментално, озонот се смета за најблаготворен начин 
на дезинфекција во многу технолошки развиени земји, како што се Германија, 
Англија, САД и Јапонија.
ВНИМАНИЕ!
Ве молиме внимателно да го прочитате текстот пред првата употреба и да го 
сочувате за понатамошните употреби.
СИГУРНОСНИ УПАТСТВА
• Внимателно прочитајте го ова упатство пред првата употреба на апаратот 
за да избегнете негово расипување при употребата.
• Неправилната употреба може да доведе до расипување на апаратот,  да 
ви нанесе материјална загуба и штетно да делува по здравјето на корисникот.
• Апаратот не смеат да го користат деца.
• Користење само во домаќинство.
• Секогаш исклучете го апаратот од електричната мрежа кога ќе завршите со 
употребата.
• Внимавајте апаратот да не е влажен од вода или некоја друга течност.
• Не ги ставајте апаратот и кабелот за напојување со електрична енергија 
во вода или некоја друга течност. Ако тоа сепак се случи, веднаш исклучете го 
апаратот од електричната мрежа и пред понатамошна негова употреба проверете 
ја неговата исправност  и безбедност кај квалификувано стручно лице.
• Не е дозволено потопување на озонаторот во вода. Ако е потребно негово 
чистење, избришете го со исцедена мокра крпа. Не употребувајте средства за 
чистење. 
• Не го употребувајте апаратот ако е оштетен кабелот или приклучокот 
за електрична мрежа, ако апаратот паднал и настанале некои оштетувања. 
За проверка на исправноста обратете се до овластениот сервисен центар или 
дистрибутер.
• Внимавајте кабелот да не се допира до остри рабови или топли површини.
• Кога го исклучувате апаратот од електричната мрежа, држете го 
приклучокот, не го влечете кабелот.
• Апаратот мора секогаш да се чува на суво место, на ѕидот предвидено за 
монтажа на таков уред.
• Не го ставајте апаратот во близина на извор на топлина (на пр. шпорет и 
сл.) 
• Никогаш не го оставајте апаратот вклучен без надзор на возрасни лица.

ВАЖНИ ПРЕДУПРЕДУВАЊА
1. Имајќи предвид дека озонот е моќен оксиданс, при миењето на материјали 
како што се латекс и бакар времето на употреба не смее да трае предолго.
2. Никогаш не го вдишувајте директно гасот на озонот бидејќи хемиската 
реакција е преголема за ткивото во дишните патишта и органи и може да 
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предизвика нивно оштетување.
3. Користете го озонаторот во добро проветрен простор.
4. Кога го употребувате апаратот за дезинфекција на воздухот во просторија, 
луѓето и животните треба да се надвор од просторот што се дезинфицира!
5. Бидејќи озонот има специфичен мирис, некои луѓе се чувствуваат 
нелагодно во присуствно на тој мирис, но тоа е нормална појава.
6. Придржувајте се строго на упатството.
7. На нестручни лица најстрого им се забранува да го расклопуваат апаратот.
 

КОЛКУ ПОВЕЌЕ ЗНАЕТЕ ТОЛКУ СТЕ ПОБЕЗБЕДНИ
Што не знаете за храната која ја јадете и водата која ја користите за пиење? 
Колку навистина сте запознати во врска со тоа што секојдневно го јадете и пиете?
Дали знаете кои се последиците од користењете на средства за чистење во вашиот 
дом?
Дозволете ни да ви кажеме нешто повеќе за тоа.
Храната која денес ја јадеме може да изгледа преубаво и да е превкусна, но 
факт е дека може во себе да содржи многу смртоносни состојки кои му штетат 
на организмот. Конзумирањето на такви состојки може да доведе до сериозни 
ризични заболувања. Воедно знаеме дека храната од супермаркетите, пазарите и 
други продажни места за храна, може да содржи поголеми количини пестициди, 
но поголем дел од нас не се во потполност свесни колку тие се опасни за нашето 
здравје. 
За да постигнат сé поголемо производство, поголеми приноси и побогати берби, 
производителите користат секакви пестициди и хемикалии на своите полиња пред 
и после бербата, честопати пречекорувајќи ги пропишаните дози.
Докажано е дека најчестите труења со храна се случуваат во домаќинствата, заради 
неинформираност на оние кои ја приготвуаат храната и способноста на бактериите 
да се размножуваат и да преоѓаат од заразени на здрави површини (на пр. зараза 
со салмонела или ешерихија  коли).
Многубројните средства за чистење кои секојдневно ги употребуваме за 
одржување на чистотата во нашите домови содржат штетни состојки. Тие состојки 
влегуваат во нашиот организам со вдишување пареа, со контакт преку кожа  и при 
голтање. 
 
ДОКАЖАНО Е!
Според известувањето на Друштвото на потрошувачи на САД, доколку детето 
конзумира повеќе хемиски загадена храна, нервниот систем може постепено да 
се оштети.
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Според истите податоци употребата на пестициди бележи драматичен пораст на 
глобално ниво, и тоа од 65 мил. тони на 400 мил. тони за само неколку години. Се 
очекува овие податоци и понатаму експоненцијално да растат.
Американската агенција за храна и лекови (ФДА) уште 1988 год. издаде податоци 
дека на секои 150 000 заболени од карцином, 20% се заболени од хемикалии кои 
се користат во производство на храна. 
Истовремено, она што го јадеме секојдневно содржи висока концентрација 
антибиотици и стимулатори за растење.
Употребата на антибиотици кај животните денес силно се критикува. Неспорен е 
фактот дека е свесна употребата на антибиотици со цел да се задоволат потребите 
на пазарот. Овие загадувања не се био-разградливи во краток период додека трае 
животниот век на животните. Според тоа, кога внесуваме месо ги внесуваме во 
себе преостанатите штетни хемиски состојки кои ги има во месото.
Некои состојки кои ги има во средствата за чистење познато е дека се причинител 
за карцином кај животните, па се претпоставува дека предизвикуваат и карцином 
кај луѓето. Хемиските средства за чистење остануваат подолго време во воздухот 
и може да предизвикаат потешкотии при нивното вдишување, дури и во мали 
количини. Кај личности кои боледуваат од астма (или други респираторни 
проблеми), алергии или се посебно чувствителни на хемикалии т.е. имаат 
заслабен имунолошки систем, таквите испарувања може дополнително да ја 
влошат здравствената состојба. Овие испарувања се исклучително штетни за деца 
помлади од 9 години, постари лица, бремени жени, а според тоа и за плодот во 
мајчиниот стомак.
Немојте да си дозволите да со игнорирање на горенаведените факти заборавите 
на своето здравје. Искористете го озонeрот за вас и вашето семејство во повеќе 
сегменти на вашете живеење. Со таа цел се обидовме да ви ги пренесеме на 
хартија упатствата како можете тоа да го постигнете и во најголема мера да ги 
искористите вложените пари во здрав и безбеден живот за вас и вашето семејство.

BETTER LIFE ОЗОНАТОР
Ви се заблагодаруваме на вашата доверба при купувањето на овој озонатор!
Сигурни сме дека ќе бидете задоволни од резултатите на неговата употреба.
BETTER LIFE озонаторот моментално е најбаран производ од тој вид достапен 
за повеќенаменска употреба во домаќинството. Повеќекратната примена, 
практичност, едноставна употреба и благотворност при толку неопходната заштеда 
на време во секојдневното миење и конзумирање на овошје, зеленчук, месо и 
риби, земени се во предвид при истражувањето, развојот и производството на 
BETTER LIFE озонаторот. Сертификатите покажуваат дека озонаторот е направен за 
оние кои се здравствено освестени, како би ја користеле напредната технологија 
која се користи во напредните индустрии за храна, вода и пијалоци ширум светот 
со цел подобрување на квалитетот и здравствената безбедност на храната, водата 
и пијалоците. Сега сето тоа го имате во вашиот дом.
КАКО ПРОИЗВЕДУВА ОЗОН
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BETTER LIFE озонаторот го користи воздухот од околината која содржи преку 20% 
кислород. Притоа се води сметка просторијата во која се наоѓа озонаторот да е 
добро проветрена. Воздухот од околината се всмукува со пумпа и се спроведува до 
внатрешноста на апаратот. Електричното празнење во внатрешноста на апаратот 
кислородот О2 го претвора во озон О3. Зависно од избраната опција за користење 
озонот патува низ силиконската цевка отпорна на озон со дифузер на крајот. Ако 
го ставите дифузерот во сад со вода ќе забележите дека гасот на озон излегува 
во форма на меурчиња. Истовремено ќе почувствувате миризба која посочува на 
присуство на озон. Доколку цевката не ја потопите во вода, озонот ќе излегува во 
околниот воздух притоа дезинфицирајќи го и прочистувајќи го просторот. Тогаш не 
е добро некој од луѓето и животните да престојува во просторот. 
 
ОЗОНОТ Е СОЗДАДЕН ДА ЈА ОДРЖУВА НАШАТА ПЛАНЕТА ЧИСТА, ДА НЕ СОЧУВА 
ЗДРАВИ, ДА НЕ ЗАШТИТИ ОД СОНЦЕТО.
НАША ПОТРЕБА Е ДА ИМАМЕ ЗДРАВА И КВАЛИТЕТНА ЖИВОТНА СРЕДИНА
Здравствено безбедна храна: подобрена свежина на намирниците, без пестициди, 
антибиотици, вештачки хормони, бактериолошки и други загадувања.
Здравствено безбедна вода за пиење:  со висока концентрација на кислород во 
водата, без хлор, бактериолошки чиста и со сите потребни минерали.
Благотворно и безбедно миење и чистење:  Кујнска опрема, садови, прибор за 
јадење, прибор за чистење во домаќинството, домашни миленици и нивната 
опрема.
Чиста и здрава внатрешност на домот: Отстранети микроорганизми, без непријатни 
мириси со воздух збогатен со кислород.
СОДРЖИНА НА КУТИЈАТА :
                   Назив                                                             Количина
HYS1668 апарат – Озон Стерилизатор    1
Силиконска цевка за озонирање                                         1 
Камени дифузери (топчест и цилиндар)                                        2
Штрафови за прицврстување на апаратот                                      2
Пластични типли                                                2
Упатство за употреба                                                         1

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
     Модел                            (HYS1668)
     Напон                              AC 220 V    50/60Hz
     Моќност                              18W
     Количество озон                 500 mg/h
     Тежина на апаратот            1,30кг
     Димензии                      170 х 240 х 70 мм

Апаратот мора да биде поставен на повисоко ниво од садот со вода за да се спречи 
навлегување на вода од садот за озонирање преку силиконската цевка во апаратот.
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Светилка за вклучената 
функција во моментот

Функционални копчиња 
за бирање вид на 
озонирање

Копче за вклучување и 
исклучување

Излез на Озон

Силиконска 
цевка

Дифузер од 
вулкански 
камен

Стаклен сад 
исполнет со 
ладна вода

ПОДГОТОВКА НА ОЗОНАТОРОТ ЗА РАБОТА
Извадете го апаратот од кутијата и најлонската кеса. Извадете ја силиконската 
цевка и дифузерите од најлонската кеса. Вметнете еден камен дифузер на 
еден крај на силиконската цевка (топчестиот камен дифузер е предвиден за 
озонирање вода, а цилиндричниот за озонирање продукти). Другиот крај на 
силиконската цевка вметнете го во приклучокот на десната страна на озонаторот 
(види на предходната слика каде е означено (ИЗЛЕЗ НА ОЗОН) Приклучете го 
струјниот приклучок на озонаторот во електрична мрежа со напојување енергија 
(220V). Апаратот е подготвен за употреба
За озонирање храна и вода за пиење, секогаш употребувајте садови од стакло, 
керамика, порцелан и инокс. НЕ УПОТРЕБУВАЈТЕ садови од пластика, бидејќи 
озонот може да ги разгради таквите синтетски материјали, а тие компоненти да 
продрат во храната и водата. 
 
УПАТСТВО ЗА РАБОТА ВО ДОМАЌИНСВОТО
1. Стиснете на копчето ,,ON/OFF” –за вклучување и исклучување.Се вклучи 
синото светило на екранот на озонаторот што значи дека апаратот е вклучен и 
подготвен за употреба. На екранот е видлив знак ,,   “кој мирува (не светка) како и 
00:00 што претставува временски тајмер во минути.. Ако повторно притиснете на 
копчето ,,ON/OFF” апаратот ќе се исклучи. Исто така ако апаратот е во мирување 
30сек. екранот ќе се исклучи;
2. Притиснете на функционалното копче „UP“ или „DOWN“ за да одберете 
работна функција. Со повеќекратно притискање на функционалното копче се 
менуваат програмите за работа со апаратот.
Црвената светилка означува која функција е моментално вклучена, додека 
временскиот тајмер означува уште колку минути и секунди остануваат за работа 
со апаратот.Назад временскиот тајмер на екранот, знакот “  “  светка, се слуша 
работата на апаратот што покажува дека апаратот работи како што треба.
Функциите на апаратот и карактеристиките погледнете ги во подолу наведените 
табели.
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3. Кога апаратот ќе заврши со работа автоматски ќе се исклучи екранот и 
испуштањето на озон, а пумпата на озонаторот ќе продолжи да работи уште 30 
секунди и покрај тоа што екранот е веќе исклучен.Таа функција служи за да го 
испумпа преостанатиот озон од апаратот. Значи, по завршување на работата на 
избраниот програм за работа не треба ништо да притискате бидејќи апаратот сам 
ќе се исклучи.

“Preserve Freshness” Озонирање ( 5 минути)

Примена Дејство
Месо и риба се озонираат во сад 
со вода

• Го отстранува мирисот на 
свежо месо и риба.

• Ги уништува бактериите на 
површината на месо и риба.

Храна  се озонира со вода • Ја дезинфицира храната во 
фрижидерот.

• Ја продолжува свежината на  
овошјето и зеленчукот, што е 
во фрижидерот.

• Ја задржува  храната свежа 
подолго време.

Озонирање на водата за пиење за 
терапевтски цели

• Редестилирана односно двојно 
дестилирана вода која е 
достапна во аптеките. 

• Една чаша од 2 дл. за 
терапевтски цели.  Водата 
се пие веднаш, на собна 
температура 
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”Remove Pesticides” Уништување на пестициди и бактерии (8 минути)

Примена Дејствување
Озонирање на месо и риба
(Приближно 0,50 кг)

• Ги уништува бактериите од 
месото и рибите.

Озонирање на овошје и зеленчук
(Приближно 0,50кг)

• Ги разградува и ги елиминира 
пестицидите во овошјето и 
зеленчукот.

• Ги уништува бактериите во 
овошјето и зеленчукот (ги 
отстранува бактериите како 
што се: E. coli, Salomonelle, Bor-
detella, Staphylococcus, Strepto-
coccus, ...)

Озонирање на водата за пиење • Озонот ја дезинфицира водата 
за пиење (1 литар вода). 
Озонираната  вода треба да 
се консумира 20 минути по 
озонирањето. Озонираната 
вода содржи зголемен процент 
на кислород во водата.
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“O3 Sterilization” Стерилизација (10 минути)

Примена Дејствo
Озонирање на приборот за јадење • Ги уништува микроорганизмите 

од приборот за јадење.
Озонирање на овошје и зеленчук 
(1 кг).

• Ги разградува и ги елиминира 
пестицидите во овошјето и 
зеленчукот.

• Ги уништува бактериите 
од овошје и зеленчук (ги 
отстранува бактериите како 
што E. coli, Salomonelle, Borde-
tella, Staphylococcus, Streptococ-
cus, ...)

Озонирање на водата за пиење • Озонот ја дезинфицира водата 
за пиење (1 литар вода). 
Озонираната  вода треба да 
се консумира 20 минути по 
озонирањето. Озонираната 
вода содржи зголемен процент 
на кислород во водата.

Када и хидромасажери • Дезинфекција на кадата 
и хидромасажерите. 
Озонираната вода во кадата во  
бањата се остава да отстои 20 
мин во меѓувреме се вклучува 
системот за масажа, по што се 
испушта.

Бебешки шишенца, цуцли и 
играчки

• Ги дезинфицира бебешките 
шишенца, цуцлите и играчките 
кои можат да дојдат во контакт 
со устата.

Орална хигиена
Помага при  лекување тонсилитис 
и  стоматитис

• Ги уништува бактериите во 
усната шуплина. Се прави 
гаргара со свежо озонирана 
вода во устата, а потоа се 
исплукува. Гаргарата се прави 
од 1-5 мин.
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 “Remove Foul Smell” Отстранување лоша миризба (15 мин.)

Примена Дејствo

Дезинфекција на воздухот во 
просториите и отстранување
непријатна миризба

• Уништува непријатен мирис во 
воздухот во кујната, миризба 
од цигари, миризба од пржење 
риба и др;

• Просторијата првин да се 
проветри;

• За непријатните мириси 
физички да се одстранат се 
симнува силиконската цевка 
заедно со камениот дифузер; 

• Пуштете го озонот директно да 
оди во воздухот. Никој не треба 
да престојува во просторијата, 
ни луѓе ни животни;

• По озонирањето просторијата 
да се проветри.
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“Remove Toxins” Уништување токсини (20 мин.)

Примена Дејствo
Озонирање и детоксикација на 
овошје и зеленчук околу 2кг.

• Разградува и елиминира 
пeстициди од овошјето и 
зеленчукот;

• Уништува бактерии од овошјето 
и зеленчукот;  

• (ги уништува бактериите како 
ешерихија коли, салмонела, 
бордетела, стафилококус, 
стрептококус...)

Озонирање месо и риба 1,5 -2 кг • Уништува бактерии од риба и 
месо, ги уништува остатоците 
од антибиотици и хормоните 
од белото месо.

Озонирање на вода за пиење • Озонирање вода поради 
дезинфекција

• (3 литри вода) По озонирањето 
водата да одстои 20 
мин. пред конзумирање.                                                             
Зголемување на количество 
кислород во водата

ДЕЗИНФЕКЦИЈА И ДЕТОКСИКАЦИЈА НА ХРАНА   (ПОСТАПКА)
Нема подобра дезинфекција и детоксикација на храната што ја јадете, посебно 
овошје и зеленчук и сите видови на месо и риба во споредба со процесот 
на озонирање. Денешните намирници се изложени на патогени бактерии 
(причинители на заболувања) и штетни хемикалии кои се користат во процесот 
на одгледување и пакување. Дури и на продажните места храната е изложена на 
бактерии од страна на други купувачи и трговци.
Зошто рацете ги миеме со сапун и вода, а на пр.овошјето само со вода, а содржи исто 
нечистотии како и рацете можеби и повеќе, а во истовреме содржи и пестициди  и 
други штетни хемиски средства? Многу пестициди во храната се произведени од 
органски компоненти и озонот се покажа дека може да ги разгради тие органски 
компоненти во безопасни, неотровни. Процесот на озонирање овозможува 
отстранување на пестициди, фунгициди, хербициди и вештачки ѓубрива од 
овошјето и зеленчукот. Докторите специјалисти  за ова подрачје препорачуваат 
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миење на сите свежи намирници со озонирана вода. Озонираната вода ги 
отстранува сите токсични состојки во храната.

ПОСТАПКА
а) Наполнете го садомијалникот или садот со озонирана вода (препорачлив 
е стаклен, керамички или инокс сад) во кој намирниците пожелно е да бидат 
целосоно прекриени или  да пливаат во водата со цел поефикасно озонирање.
б)  Пототпете ја силиконската цевка со дифузерот (сивото топче или 
цилиндарот на крајот на силиконската цевка) во садот со вода, така да биде на 
самото дно.
в)  Потоа ставете ги намирниците во садот кои треба да ги третирате со озон 
така да бидат потполно прекриени со вода, а над дифузерот, за озонот да поминува 
преку нив.
г)  Вклучете го озонаторот со притискање на копчето ,,ON/OFF” - на екранот 
светнува сината светилка, значи дека е подготвен за работа. Одберете ја 
посакуваната функција следејќи ги упатствата од претходните табели.
На ист начин се озонира мeсо и риба. Најдобар ефект се постигнува со веќе исечено 
месо на парчиња подготвено за понатамошна подготовка.
По озонирањето на месото на површината на садот ќе се појави густа пена која 
задолжително треба да се отстрани бидејќи тоа се штетните состојки од месото 
одстранети при процесот на озонирање.
Потоа извадете ги намирниците од садот за озонирање и оставете ги на суво 
место неколку минути за да се исцедат и озонот да се разгради во кислород, т.е. 
да исчезне мирисот на озон.
Ваквите намирници се соодветни и сигурни за понатамошна подготовка.
Силиконската цевка и сивото топче добро измијте го од остатоци на месо или 
др. И слободно употребете средство за одмастување, ако е потребно како 
што е детергент за миење садови. После такво миење топчето и цевката добро 
исплакнете ги од детергентот, или потопете ги во чаша со вода и накратко вклучете 
го озонаторот во функција на неколку минути како самото подобро би се измило.
Со процесот на озонирање постигнуваме:
- отстранутање на бактерии(E.коли), вируси, спори, габички, други патогени 
бактерии кои остануваат на храната, при што се продолжува свежината на 
намирниците. На тој начин позитивно делуваме на свежината во ладилникот, со 
оглед на тоа дека се намалува можноста за расипување на храната и непријатните 
мириси;    
- отстранување на остатоците од антибиотици и хормони од месото и 
рибата
- отстранување на детергенти, сапуни, средства за чистење, восоци или 
премази за сјај на овошјето и зеленчукот.
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ПРОЧИСТУВАЊЕ НА ВОДА ЗА ПИЕЊЕ
98% од најпознатите светски производители на вода во шишиња употребуваат 
озон за прочистување на водата. Од сега вие можете да ја озонирате вашата вода 
за само неколку минути, а притоа да заштедите пари и време кои се поврзани 
со купувањето на вода во шишиња. Не постои помоќна метода за третирање и 
прочистување на водата. Озонот е поделотворен од хемиските филтри и други 
методи за уништување на бактериите и другите штетни микроорганизми. Озонот 
воедно го подобрува вкусот и бистрината на водата. Предноста на озонаторот е 
во тоа што можете да ја озонирате водата веднаш пред нејзиното конзумирање, 
што е најсигурен начин дека вашата вода е безбедна за пиење во моментот на 
конзумирањето. Озонирајте ладна вода бидејќи озонот во топла вода трае 
пократко.
- отстранување на хлор, пестициди, фунгициди, хербициди и други 
вештачки ѓубрива во водата, стерилизација и дезинфекција на водата за пиење, 
подобрен мирис на водата;
- дезинфекција на изворска вода, вода од бунари; 
- отстранување на штетни тешки метали во водата (со озон оксидација).
*Озонираната вода за пиење на ја ставајте во пластични шишиња исклучително 
само во стаклени или слично (само во садови од природни материјали-стакло, 
порцелан, керамика...)
a) Наполнете стаклено шише или сад со вода од водоводот (НЕ УПОТРЕБУВАЈТЕ 
ПЛАСТИЧНИ ШИШИЊА).
б) Вметнете ја силиконската цевка со дифузерот во садот така да го допираат 
дното. Ако е возможно употребете шише со тесно грло, а ако е отворот на шишето 
е претесен, вметнете ја силиконската цевка без дифузер до дното.
в) Одберете соодветна функција следејќи го упатството од претходно 
наведените табели.
г) Откако процесот заврши извадете ја силиконската цевка, а шишето 
оставете го отворено 20 минути за да исчезне мирисот на озон. Таквата вода е 
подготвена за пиење и како таква може да ја затворите.

РАЗЛИЧНИ ВИДОВИ НА ОЗОНИРАЊЕ

1. Озонирање на сува храна и јаткасти плодови: Ставете ги семките или другите 
јаткасти плодови, леб или некоја друга сува храна во платнена торба, картонска 
кутија или стаклен сад и 2-3 минути пуштете гасот на озонот да делува (од цевката 
извадете го дифузерот). После третманот оставете ја намирницата да отстои 
неколку минути за да исчезне мирисот на озон.
2. Дезинфекција на кујна/бања: Озонираната вода е многу делотворна во 
чистењето на нечистотии, дамки, фекалии, гливици, биофилм од разни површини, 
лепливи и разни подови. Истовремено озонот е делотворен во уништувањето на 
речиси сите микроорганизми (бактерии, вируси, протозои, габички...). Најважно е 
дека озонот не произведува хемиски остатоци што не е случај со други средства за 
чистење.
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3. Прочистување воздух: озонот ќе ги уништи нечистотиите во воздухот, како што се 
непријатните мириси, бактерии, габички, вируси,  чад и др. Исто така ги отстранува 
прашината и другите честички во воздухот бидејќи озонот произведува умерено 
ниво на негативни јони (joнизација). Употребете го озонаторот во просторијата 
што сакате да ја прочистите. Поставете го озонаторот на највисоката можна точка 
во просторијата. Одстранете ја силиконската цевка и дифузерот. Програмирајте 
го озонатерот да работи на одреден број на минути зависно од квадратурата на 
просторијата (30m2=cca.20 мин. озонирање).
Важно предупредување:  кога се прави дезинфекција на воздухот во просторијата, 
луѓето и животните мора да го напуштат просторот додека трае процесот, а потоа 
по потреба да проветрат.
Употребувајте за отстранување различна миризба:
• Мирис на цигари
• Мирис на домашни миленици
• Мирис на храна,пијалоци и др.
Употребувајте за отстранување на миризба во различни простории
• Кујни
• Плакари
• Трпезарии
• Бањи, тоалети
• Конференциски сали, канцеларии
• Магацини
4. Дезинфициенс за миење раце (посебно за време на готвење или ако сме во 
контакт со мали бебиња): еден од најчестите начини на ширење на Салмонела, 
Е.Коли идруги бактерии на храната е преку рацете на тие што ја подготвуваат 
храната. Дури и ако сте педантна личност, и ја одржувате кујната чиста, бактериите 
можат многу едноставно да се пренесат на вашите раце преку контакт со заразена 
храна. Кога еднаш бактериите ќе дојдат на вашите раце, можете да ги пренесете на 
друга храна, и бактериите можат да го започнат своето размножување.
Бебињата лесно се разболуваат како последица на преминување на бактериите 
на нив од оние кои ги носат или допираат. Бебињата до 9 месеци се многу 
чувствителни на тие бактерии и микроорганизми се додека нивниот имунолошки 
систем не се развие.
- Миењето со озонирана вода не ја суши кожата така што нема потреба после 
миењето да употребувате креми или лосиони. На санитариите не ви остануваат 
траги од сапун и бигор, а озонираната вода ги дезинфицира сите површини со кои 
доаѓа во контакт, па така и одводите.
5. Дезинфекција на кујнски сунгерчиња и крпи: со потопување во озонирана 
вода можете да дезинфицирате крпи, сунгерчиња и друг прибор за чистење. На тој 
начин делотворно ги отстранувате бактериите кои се наоѓаат на нив, те. спречувате 
нивна непријатна миризба. Така сте заштитени од можноста да ја заразите храната 
со рацете со кои сте ги допирале крпите и сунгерчињата.
6. Дезинфекција на четкички за заби : студиите покажуваат дека милиони штетни 
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бактерии живеат на секое влакненце на четкичката за заби. Влакненцата на 
четкичката за заби се инфицираат со бактерии од воздухот ( кои се во голема мера 
присутни во купатилата ), од остатоци од пастата за заби и од парченца храна од 
вашата уста. Четкичката за заби со тек на употребата може да биде заразена со 
преносливо заболување. Со потопување на вашата четкичка за заби во озонирана 
вода само неколку минути дневно, ќе биде уништена секоја бактерија што би се 
развила на четката, и ќе бидете сигурни дека нема да внесете штетни бактерии 
во текот на четкањето на забите. На тој начин ги чувате вашите заби и непца 
од евентуални заболувања и спречувате инфекции во внатрешноста на усната 
шуплина и настанување на ранички.

7. Дезинфекција на забни протези: денталниот плак на протезите во главно е 
предизвикан од гливицата Кандида Албиканс, која озонираната вода делотворно 
ја уништува. Наслагите на забната протеза предизвикуваат непријатен мирис 
инфекција и воспаление на непцата и усната шуплина. Во текот на ноќта потопете ја 
забната протеза во озонирана вода и употребете процес на озонирање во траење 
од 5мин. ( види точка 1.). Успешно ќе ја дезинфицирате протезата, а во истовреме 
ќе ги одстраните од нив грдите наслаги и непријатните мириси, а притоа ќе ги 
избегнете остатоците од хемиските состојки на протезата при употреба на средства 
кои се користат за нивно одржување.
8. Отстранување инфекции на уста грло и желудник: со пиење на озонирана 
вода делотворно се отстрануваат инфекции во усната шуплина, грло и желудник 
така што озонираната вода ги убива бактериите и вирусите кои предизвикуваат 
инфекции.
- За третирање инфекција во усна шуплина – 2дцл. Вода озонирајте до 5 
минути. Прогаргарајте ја водата во внатрешноста на усната шуплина неколку 
минути како би постигнале успешна дезинфекција.
- Во случај на инфекција на желудник предизвикана од патогени бактерии, 
како што се Салмонела и Е.Коли, што е можно повеќе пијте редестилирана 
озонирана вода. Тоа позитивно ќе делува на олеснување на тегобите во текот на 
инфекцијата на желудникот.
9. Природен третман на кожа за понежен и поздрав изглед на кожата : со 
озонирана вода секојдневно чистете ја кожата на лицето и телото. Делува 
антибактериски, и длабински ќе ги одстрани нечистотиите од порите, со што се 
спречува настанокот на акни, кожни болести, инфекции и непријатни мириси 
(стапала, пазуви) Озонираната вода нема да ја исуши вашата кожа. Со озонирана 
вода можета да ги измивате или прскате сите заболени места на кожата како на пр. 
Рани, кожни болести, чиреви, црвенило, лупење на кожата, изгореници и така да го 
забрзате процесот на лекување и излекување. Истовремено постигнувате третман 
со кислород во вашиот организам, така што кислородот навлегува во вашето тело 
преку порите на вашата кожа.
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10. Отстранува и помага при лекување на „Атлетско стапало” и кожни гливици: 
озонираната вода може да ги уништи гливиците и бактериите кои предизвикуваат 
,,атлетско стопало,, и други гливици на стопалата, гливици на ноктите други кожни 
гливици. Исто така, бактериите и гливиците не можат да станат отпорни на озон како 
што можат да станат отпорни на кремите. Со потопување на нозете во озонирана 
вода овозможувате подобро продирање на кислородот во подлабоките слоеви 
на на кожата. Истовремено го решавате проблемот на непријатна миризба на 
нозете. Изложувајќи ги обувките на озон во гасовита состојба, или со потопување 
во озонирана вода постигнувате дезинфекција на обувките.
11. Прочистување на водата за капење и одржување на хидро-масажни кади : 
не остава зад себе никакви хемиски резидуи кои би предизвикале оштетување на 
кожата или косата. Озонот исто така можете да го додадете во купките за поздрав, 
подобар изглед и понегувана кожа бидејќи озонираната вода ќе ги уништи 
бактериите и гливиците на вашата кожа.
12. Нега и капење на домашните миленици, дезинфекција на нивната опрема и 
местата на кои одмараат, со потполно отстранување на непријатните мириси
- дезинфекција на влекачи и нивната опрема заради спречување на ширење 
салмонела.Сите влекачи имаат бактерија салмонела. Во влекачи ги вбројуваме 
желките, змиите и гуштерите ( на пр. Игуана ). Бактеријата салмонела ја има во 
изметот на влекачите.Во кафезот или аквариумот влекачите го го допираат со 
своето тело изметот и така ја пренесуваат салмонелата по целата нивна опрема. 
При едноставно допирање на влекачот или неговото живеалиште и површините 
во вашиот дом, можете другите да ги изложите на салмонела, посебно бебињата 
и другите деца кои се многу чувствителни на салмонела и склони на компликации. 
Значително можете да го намалите ризикот на заболување од салмонела во 
вашето семејство така што редовно ќе го миете вашиот влекач, неговата опрема 
и неговата околина со озонирана вода. Озонот е делотворен против салмонела 
и моментално ја уништува. Едноставно наполнете го садот со озонирана вода ( 
добиена со методата опишана во точка 2,2,) и потопете го влекачот и неговата 
опрема или испрскајте ги со озонирана вода. Исто така можете да ја испрскате со 
озонирана вода и надворешната површина на опремата. 
- слична е постапката и кај другите домашни миленици. 
13. Употреба во аквариум :  Озонот ќе ги уништи сите бактерии и алги во аквариумот  
за риби и нема да има штетно влијание или било какво штетно дејство на рибите 
кои се во тој простор. Озонот не произведува никакви хемиски резидуи или штетни 
препратни производи. Откако ќе ги уништи микроорганизмите озонот се враќа 
во кислород. Озонот исто така ќе го зголеми нивото на кислород во водата. Како 
резултат на тоа рибите ќе бидат поздрави и водата почиста. Доволно е 1-2 мин. за 
озонирање вода. 
Пред употреба задолжително посоветувајте се со соодветно стручно лице како би 
ги избегнале проблемите кои би произлегле од нестручна употреба. 



17

14. Уништува габички на билките :
- Скинатото цвеќе можете да го чувате во вазна со озонирана вода. Со 
секојдневно менување на озонираната вода постигнувате уништување на бактерии 
и гливици кои настануваат со гниење и така го продолжувате векот на траење на 
цвеќето. Истовремено озонот од водата ќе одстрани етиленот кој би го забрзал 
созревањето и расипувањето на цвеќето.
-  Со озонирана вода залевајте ги собните билки. На тој начин им давате на 
билките повеќе кислород и ја поткревате pH на земјата. Озонот ги убива гливиците 
и бактериите во земјата и на тој начин добивате повитални билки со подолго 
време на цветање и побрз раст. Исто така ќе го одстраните мирисот кој го создаваат 
билките со гливични заболувања, а кои предизвикуваат алергиски реакции и други 
респираторни проблеми.
- Собните билки исто така можете да ги прскате со озонирана вода со што 
постигнувате поздрав изглед на листовите.

 
ШТО Е ПОТРЕБНО ДА ЗНАЕТЕ ЗА ОЗОНАТОРОТ
- кога го употребувата озонаторот за добивање озонирана вода, количеството 
на кислород кое се ослободува во воздухот за време на производството на 
озонирана вода е < 0.1ппм.
- Озонот во водата не ги отстранува потребните минерали и не делува на 
отстранување на каменецот ( во мали количества );
-  Озонаторот не е медицински апарат, наменет е за користење во 
домаќинството    со широк спектар на употреба;
- Употребата на озонаторот е безбедна за околината;
- Употребата на озон не произведува штетни пропратни производи. Таков 
производ е кислородот;
- Озонот не предизвикува поткревање на имунитетот на бактериите. 
Бактериите не можат да станат отпорни ( резистентни ) на озон;
- Произведениот озон се претвора во кислород веднаш. За 20мин. 
произведениот озон ќе се разложи во својата првобитна стабилна форма на 
кислород. За постигнување максимални резултати воздухот во просторот не 
смее да биде премногу  сув, температурата на водата да не преминува 370С. 
Употребувајте ладна вода за зголемена делотворност на дезинфекцијата.

УПОТРЕБА НА ОЗОНИРАНИ ПРОИЗВОДИ - дополнителни сознанија

• Озонирано маслиново масло  употребете на испукана и набрчкана кожа 
(раце, пети, лице) Многу е добро за третирање изгореници од сонце, гребаници 
и модрици.Исклучително добар третман за заморени стопала, посебно да се 
намачкаат местата меѓу прстите.Многу е добро за отстранување атлетско стопало 
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и други заболувања со гливици, за места заболени со псоријаза.Озонираното 
масло може да го употребите во внатрешноста на ноздрите против заболувања на 
синусите.
• Озонирана вода – препорака е да се користи редестилирана за озонирање 
( 2-3 дл вода озонирајте 5-10мин ) пијте ја за:
- отстранување чиреви;
- подобрување на циркулација;
- отстранување на слободните радикали и зголемување на нивото на 
кислород во целиот организам;
- отстранување на микроорганизми и паразити;
- за чистење на организмот од отрови;
- превенција од развој на карцином;
- зголемување на енергијата во телото;
- за јакнење на имунолошкиот систем и
- превенција од грип кога се препорачува да се испијат 4-5 чаши озонирана 
вода при првите симптоми на заболувањето.

Докажано е дека постои непропорционалност помеѓу количеството на кислород 
во крвта и можноста за ширење на карциномот.Со други зборови колку е поголемо 
количеството на кислород, толку е помала веројатноста за ширење на карциномот.
Кислородот што го вдишуваме , О2. , е недоволен да го спречи ширењето на 
карциномот.За тоа е потребен едновалентен кислород ( O1 ) кој се наоѓа во 
озонираната вода.
За определување на дневните потреби озонирана вода за пиење , сопствената 
тина во килограми поделете ја со 100.Тоа е количината на озонирана вода која 
треба да ја испиете во текот на денот.На пример доколку вашата тежина е 90кг, 
потребно е да испиете околу 0,9 литри свежо озонирана вода (редестилирана) на 
ден.

Озон О3 исклучително брзо и делотворно ги разградува (со оксидација) сите 
познати отрови и отпадни материи присутни во нашето тело. 

Студиите докажуваат дека пиењето озонирана вода помага во терапиите против 
алергии, помош при превенција од карцином, херпес, главоболка, гастритис, 
болести на непцата, чиреви во усната шуплина, габични инфекции, подобрување 
на циркулацијата, ги редуцира инфекциите после поправки на забите, помага во 
отстранување на слободните радикали, помага при настинки, превенција од грип 
и вирусни заболувања, чисти рани и т.н.

Пиењето озонирана вода исто така го зголемува нивото на кислород во телото и го 
забрзува излекувањето. 

Лицата заболени од артритис може да ги потопуваат рацете и нозете во млака 
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озонирана вода. Во претходно наполнет сад со вода вметнете ја соликонската 
цевка со сивото топче на крајот на цевката и вклучете го апаратот. Потопете ги 
рацете или нозете во садот да цевката со топче биде под рацете т.е. нозете така да 
меурчињата од озон доаѓаат одоздола. Пуштете озон околу 15 – 20 мин колку што 
трае еден третман. После првите третмани ќе почувствувате јадеж,  После неколку 
употреби на апаратот ќе имате движења без вкочанетост и болки. Повторувајте по 
потреба. Силиконската цевка и топчето измијте ги со озонирана вода.

• Озониран сок од лимон, портокал или алое  да се намачка на кожни 
заболувања како што се рак на кожа, псоријаза или сува кожа. Озонираниот сок 
од лимон ги отстранува акните и брчките на лицето и другите делови на телото. 
Исто така може да се употреби за за модрици, изгореници, фистули, декубитиси, 
гангрена, инфекции, мускулна болка, оштетувања од зрачење, и за подобро 
зараснување на рани.
Го добивате така да го озонирате исцедениот сок и по потреба на исцедениот 
сок му додадете озонирана вода. Исклучително позитивно делува на човековото 
здравје.

 
КОНТРАИНДИКАЦИИ И МЕРКИ НА ПРЕТПАЗЛИВОСТ

Заболените од рак на белите дробови кои имаат крварење не смеат да бидат во 
близина на озонаторот додека работи.Доколку пациентот има такви крварења, 
озонот може да предизвика уште поголеми крварења.

Озонираната вода да не се пие со оброк, туку да се конзумира половина час пред 
или половина час по оброкот. Определена количина озонирана вода би било 
добро да се зема половина час пред секој оброк

Не земајте лекови со свежо озонирана вода туку конзумирајте одделно за да не 
дојде  до разградување на супстанциите од лекот !

КОНТРАИНДИКАЦИИ при конзумирање на озонирана вода за терапевтски цели:

Акутен инфаркт на миокардот
Внатрешни крварења ( не се однесува на месечниот циклус )
Хипертиреоза
Тромбоцитопенија
Евентуална алергија на озон
Хроничен фецидивен панкреатитис
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Одржување на апаратот

За одржување на апаратот не е потребно ништо повеќе од бришење со наводенета 
крпа кога е исклучен од струја. Дифузерите после употребата измијте ги со вода, 
исчеткајте ги со четкичка од природни влакна и оставете ги да се исушат.
Доколку дифузерите се користени за озонирање месо или риба, препорачуваме 
употреба на жешка вода, потопете ги 10-15мин. или употребете детергент за 
отстранување маснотии и масло и се добро исплакнете со озонирана вода како би 
се одстраниле и остатоците од детергентот.
>ВНИМАНИЕ  додатоците не смее да се перат во машина за миење садови

Три едноставни начини да ја проверите исправноста на озонаторот: 

- Додадете неколку капки сируп или сок (на пр. од боровинка)  или ликер во 
чаша вода и озонирајте 3-5мин, црвената боја треба да исчезне или да стане многу 
посветла.

- Додека апаратот работи на кратко мириснете го крајот на силиконската 
цевка со топче за да проверите дали се произведува озон;

- Проверете дали се создава пена, на пр. при озонирање месо; 

 

ПРОБЛЕМ                               ПРИЧИНА                                РЕШЕНИЕ

Притискате  ON/OFF  а на           Утикачот нема добар  Исклучи и 
пов-    екранот нема ништо              контакт                               торно вклучи

Одбирате функција, а на            Проблемот е во      Контактирајте
екранот нема ништо и      апаратот         сервис или         
нема мирис на озон        продавач


