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G E B R U I K E R S H A N D L E I D I N G

Ozoneair GO, PLUS & PRO

NEDERLANDS



In deze handleiding worden de volgende symbolen gebruikt om specifieke 
risicosituaties, voorzorgsmaatregelen en procedures aan te geven die in 
acht moeten worden genomen. 

WAARSCHUWING! - Dit symbool geeft een waarschuwing aan 
en moet opgevolgd worden om persoonlijk letsel en materiële 
schade te voorkomen.

VOORZICHTIG - Dit symbool geeft aan dat voorzorgs-
maatregelen moeten worden genomen om een correct gebruik 
van uw product te garanderen. 

OPMERKING - Dit symbool geeft speciale instructies of tips weer 
die u helpen het meeste uit uw product te halen.

Veiligheidsinformatie

Gebruikersverantwoordelijkheid

Deze handleiding is bedoeld om u te helpen uw 
Ozoneair veiliger te gebruiken en informatie te 
geven over het gebruik en onderhoud van het 
product. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig 
voordat u het product voor de eerste keer gaat 
gebruiken.

Als u na het lezen van de handleiding nog steeds 
niet zeker bent dat u de veiligheidsrisico’s begrijpt 
die aan dit product verbonden zijn, gebruik het 
dan niet. Neem contact op met uw dealer voor 
verdere informatie.

Deze veiligheidsinstructies vatten enkel de basis 
samen voor veilig gebruik. Het is niet mogelijk 
om in de veiligheidsinstructies alle mogelijke 
risicosituaties op te sommen die zich tijdens 
gebruik voor kunnen doen. U kunt echter 
ongelukken voorkomen door altijd uw verstand te 
gebruiken.
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INTRODUCTIE
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Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te voldoen aan alle 
aanbevelingen en veiligheidsinstructies voordat het product gebruikt 
wordt.

WAARSCHUWING! - Gebruik niet in ruimten waar zich 
mensen, planten of dieren bevinden. Ozon kan irritatie 
aan de ogen, keel en neus veroorzaken gedurende 
langdurige blootstelling.
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•  Zorg dat geen enkel persoon of huisdier de ruimte per ongeluk kan 
betreden tijdens de behandeling.

•  Zorg dat ozon niet naar naastgelegen ruimten waar planten, dieren 
en mensen aanwezig zijn kan lekken, terwijl de behandeling aan de 
gang is.

De tijd voordat een ruimte betreden kan worden is twee uur. Als de 
ruimte eerder betreden moet worden, ventileer dan heel goed en zorg 
dat alle ozon is verdwenen.

•   Zorg dat er geen planten, dieren of mensen in de ruimte aanwezig zijn 
voordat de behandeling begint.

•  Sluit en verzegel de ruimte (ventilatie, kieren in de deur etc.) om 
ozonlekkage naar nabijgelegen ruimten waar zich planten, dieren en 
mensen bevinden, te voorkomen. 

•  Zorg dat het product is ingesteld op de grootte van de ruimte die 
behandeld wordt. Zie “Automatische modus”.

•  Vermijd contact met water of andere vloeistoffen. Haal de stekker uit 
het stopcontact als het product niet in gebruik is.

Tijdens gebruik

Na gebruik

Voor gebruik

Bij gebruik van het product moeten bepaalde 
veiligheidsmaatregelen worden gevolgd om het 
risico op persoonlijk letsel of materiële schade 
te beperken. Ozon kan schadelijk zijn voor de 
luchtwegen, wees altijd voorzichtig met ozon.

VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN

WAARSCHUWING! - Let altijd op ozongerelateerde 
symptomen als geïrriteerde ogen, keel en neus. 
Verlaat de ruimte als symptomen optreden en laat de 
ozon volledig verdwijnen.

WAARSCHUWING! – Een onjuiste instelling van het 
product kan permanente materiële schade veroorzaken.

OPMERKING – Gebruik de bijgeleverde deurhanger 
om te voorkomen dat mensen de ruimte betreden 
tijdens de lopende behandeling. 
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V O O R Z I J D E A C H T E R Z I J D E B O D E M

ONDERDELEN
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Ozoneair gebruikt corona-ontlading om zuurstof 
(O2) naar ozon (O3) om te zetten. Bij juist gebruik 
kan het permanent organische verbindingen 
(geurstoffen, bacteriën, schimmelsporen, virussen 
enz.) op moleculair niveau oxideren.

BESCHRIJVING & SPECIFICATIES Certificaten
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CE - Ozoneair zijn CE-gemarkeerd en voldoen aan  
de RED-richtlijn (2014/53/EU), de EMC-richtlijn 
(2014/30/EU) en de laagspanningsrichtlijn (2014/35/
EU) uitgegeven door de Europese Commissie.

RoHS - Ozoneair voldoet aan de RoHS-richtlijn 
(2002/95/ EG) die het gebruik van gevaarlijke stoffen in 
elektronische apparatuur verbiedt.

Model:

Netspanning/Frequentie:

Vermogen:

Hoogte:

Breedte:

Diepte:

Gewicht: 

Bedrijfstemperatuur: 

Bedrijfshoogte:

PRO

220-240 V / 50-60 Hz

80 W

30,0 cm

20,5 cm

29,0 cm

6,3 kg 

0 °C tot 35 °C

getest tot 5 000 meter

GO

220-240 V / 50-60 Hz

60 W

25,0 cm

15,5 cm

24,0 cm

2,9 kg 

0 °C tot 35 °C

getest tot 5 000 meter

PLUS

220-240 V / 50-60 Hz

55 W

28,0 cm

17,0 cm

29,0 cm

4,6 kg 

0 °C tot 35 °C

getest tot 5 000 meter

Technische gegevens

Merk op dat de afbeeldingen model PRO tonen met zes vervangbare zuurstofplaten.

1. Luchtuitlaat           2. Display                  3. Krachtbron             4. Pootjes                5. Handvat             6. Luchtuitlaat            7. Zuurstofplaten
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DISPL AY
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AUTO
MANU
CONT REPLACE  PLATE

SQM

LEAVE
AREA

DAILY
CYCLE

%1 Hr

2 Hr

4 Hr

6 Hr

8 Hr

12 Hr

MODE TIME START/STOP
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2 3 4

1. Selectieknop           2. Modusknop               3. Tijdknop                  4. Start- /stopknop           5. LED scherm

Kom terug na de 
behandeltijd plus 
twee uur.

MODE TIME START/STOP

4
Sluit het netsnoer 
aan op het product 
en vervolgens op 
een stopcontact

Druk op de knop 
om de display te 
activeren. Draai 
de knop om de 
grootte van de 
ruimte in te stellen.

De juiste 
behandeltijd wordt 
op het display 
weergegeven.
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AUTO
MANU
CONT

1 Hr

2 Hr

4 Hr

6 Hr

8 Hr

12 Hr

AUTOMATISCHE MODUS
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Het product begint 
te piepen. Verlaat 
en verzegel de 
ruimte.

Druk op de 
startknop om 
het product te 
activeren.
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Druk op “time” 
om de tijd te 
selecteren.

Druk één keer op 
“mode” om te 
activeren.

Druk op “start/
stop” om te 
starten.

Draai de knop om 
het resultaat te 
selecteren.

HANDMATIGE MODUS
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MODE TIME START/STOP

AUTO
MANU
CONT

1 Hr

2 Hr 

4 Hr

6 Hr

8 Hr 

12 Hr

1

MODE TIME START/STOP

AUTO
MANU
CONT

1 Hr

2 Hr 

4 Hr

6 Hr

8 Hr 

12 Hr
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MODE TIME START/STOP

AUTO
MANU
CONT

1 Hr

2 Hr 

4 Hr

6 Hr

8 Hr 

12 Hr
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Druk op “time” om 
de dagelijkse cycli 
te selecteren.

Druk twee keer 
op “mode” om te 
activeren.

Druk op “start/
stop” om te 
starten.

Draai de knop om 
het resultaat te 
selecteren.

2

VOORZICHTIG – Gebruik de handmatige en dage-
lijkse cyclusmodus alleen als u kennis heeft van het 
product. Voor de meeste situaties raden we onze 
automatische modus aan. Gebruik op eigen risico!  
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MODE TIME START/STOP

AUTO
MANU
CONT

1 Hr

2 Hr 

4 Hr

6 Hr

8 Hr 

12 Hr
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MODE TIME START/STOP

AUTO
MANU
CONT

1 Hr

2 Hr 

4 Hr

6 Hr

8 Hr 

12 Hr

MODE TIME START/STOP

AUTO
MANU
CONT

1 Hr

2 Hr 

4 Hr

6 Hr

8 Hr 

12 Hr

1
In automatische modus wordt de behandeltijd atomatisch aangepast 
voor het beste effect. Als een kortere tijd de voorkeur heeft, kan de 
grootte van de ruimte worden verkleind door de knop te draaien, totdat 
een geschikte tijd wordt weergegeven.

Behandeltijd & ruimte

Aanbevelingen

WAARSCHUWING -De ruimte en daarmee de behandeltijd 
worden berekend op 2,5m plafondhoogte. Als een kamer met 
een lager plafond wordt behandelt, moet de ruimte dienover-
eenkomstig worden aangepast. Als de plafondhoogte bijvoor-
beeld maar 1,25m is, moet de ruimte worden gehalveerd.

N LN L
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DAGELIJKSE CYCLUS MODUS

WAARSCHUWING! - Stel de te behandelen 
ruimte (m2) niet op een hoger getal in dan het 
in werkelijkheid is. Als de ozonconcentratie te 
hoog wordt, kan het schade aan eigendommen 
toebrengen. Als u niet zeker bent, stelt u een kleinere 
ruimte in om te behandelen en als het gewenste 
effect niet wordt bereikt, herhaalt u de behandeling 
na twee dagen nogmaals. 

•   Behandelingen op hogere temperaturen geven een beter resultaat, 
omdat de poriën in de materialen open gaan en zorgen dat de ozon 
beter kan doordringen. Ideale temperaturen zijn 20°C of hoger.

•   Plaats het product zo centraal mogelijk in de ruimte.

•  Plaats het product hoog, bijvoorbeeld op een tafel of stoel.

•   Bij het behandelen van kleine ruimten of voertuigen, opent u de 
ramen en ventilatie een beetje. Voor boten, auto’s en caravans wordt 
een kortere behandeling aanbevolen. Gebruik een verlengsnoer en 
schakel de stroom handmatig na 10-15 minuten uit.

•  Open de ruimte die behandelt wordt zodat de oppervlakten 
blootgesteld worden aan de ozon. (kledingkasten, kasten enz.) 

De dagelijkse cyclus modus loopt elke dag totdat u het product 
uitschakelt of een andere instelling kiest. Stel het resultaat niet te hoog 
in, omdat een te hoge blootstelling aan ozon schade kan veroorzaken 
aan eigendommen, specifiek aan geschuimde of elastische materialen. 
De behandeling start de volgende dagen op dezelfde tijd als de eerste 
cyclus op de eerste dag is gestart.
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Verwijderen & Plaatsen (enkel bij PLUS & PRO)

Vergrendel door de 
vergrendelpinnen 
aan beide zijden 
naar binnen te 
schuiven.

Ontgrendel door de 
vergrendelpinnen 
aan beide zijden 
naar buiten te 
schuiven.

Trek de platen recht 
omhoog of duw ze 
naar beneden.

3

2

12

1

Schoonmaken

Laat minimaal 15 
minuten drogen 
voordat u ze 
plaatst. 

1 Breng heet 
water en 
reinigingsmiddel 
aan. 

Schrob met een 
zachte borstel om 
vuil te verwijderen.

3

2

13

Ozoneair gebruikt zuurstofplaten om ozon te 
produceren. Deze hebben een levensduur die 
varieert van 2000 tot 4000 uur, afhankelijk van de 
hoeveelheid stof en vocht in de lucht wanneer het 
product wordt gebruikt. 

De zuurstofplaten moeten na elke 500 
gebruiksuren worden gereinigd. Eenmaal 2000 uur 
gebruikt, wordt aanbevolen om ze te vervangen 
voor de beste prestaties.

ZUURSTOFPL ATEN

OPMERKING – Na 2000 uur licht “vervang platen” op 
het scherm op. Bij het bestellen van nieuwe zuur-
stofplaten worden instructies voor het resetten 
hiervan meegeleverd.

WAARSCHUWING! – Verwijder de zuurstofplaten 
nooit terwijl het product op een stopcontact is aan-
gesloten. Risico op elektrische schokken. 
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RECYCLING

Gooi het product niet met het gewone huisvuil 
weg. Breng het product naar uw plaatselijke 
recyclingbedrijf voor correcte recycling. Recycle 
de productverpakking in geschikte containers 
voor papier en plastic. 

Dit symbool geeft aan dat het product niet met 
het gewone huisvuil mag worden weggegooid. Het 
product bevat elektrische componenten en moet op 
de juiste manier worden behandeld. Zuurstofplaten 
worden als keramiek gesorteerd. 

VOORZICHTIG -Gebruik of bewaar het product niet 
in ruimtes met een zeer hoge luchtvochtigheid. Hoge 
luchtvochtigheid of zeer stoffige ruimten kunnen de 
zuurstofplaten aantasten en de bedrijfsuren aanzienlijk 
verkorten. Bewaar het product op kamertemperatuur, 
bij voorkeur in de originele verpakking. 
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PROBLEEMOPLOSSEN
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* Deze garantie is alleen van toepassing op producten die niet zijn 
onderworpen aan onzorgvuldig gebruik, misbruik, andere toepassingen 
dan die gespecificeerd in de gebruiksaanwijzing, wijzigingen, ongevallen, 
gebruik van niet-geautoriseerde onderdelen, het niet uitvoeren van 
periodiek onderhoud zoals gespecificeerd in de gebruiksaanwijzing, 
normale slijtage of reparaties zoals niet uitgevoerd door een erkende 
reparateur. Er is geen andere uitdrukkelijke garantie. Alle andere garanties 
zijn uitgesloten. Aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade is 
uitgesloten voor zover vrijstellingen wettelijk zijn toegestaan.

Ozoneair accepteert geen aansprakelijkheid die voortvloeit uit 
drukfouten.

GAR ANTIEVOORWAARDEN

Productgarantie

Garantie op verbruiksartikelen

Ozoneair garandeert dat dit product vrij zal zijn van materiaal- en/of 
fabricagefouten gedurende een periode van maximaal 5 jaar vanaf de 
aankoopdatum van de oorspronkelijke koper. Ozoneair verbindt zich ertoe 
om binnen deze periode gratis reserveonderdelen te leveren en alleen 
redelijke arbeidskosten in rekening te brengen om de fout te corrigeren. 
Materiaal- en/of fabricagefouten zullen voor de oorspronkelijke koper 
binnen een periode van 3 jaar vanaf de aankoopdatum kosteloos worden 
hersteld of vervangen door een nieuw product. Deze garantie is van 
toepassing op de oorspronkelijke eigenaar die het aankoopbewijs kan 
overleggen. De garantie is niet overdraagbaar. De garantieperiode gaat 
in op de aankoopdatum.*

Ozoneair zorgt ervoor dat de zuurstofplaten vrij zijn van materiaal- en/
of fabricagefouten voor een periode van maximaal 500 bedrijfsuren voor 
de oorspronkelijke koper.* 

OPMERKING – Als de productafdekking wordt geopend, 
vervallen alle garanties. Er zitten geen repareerbare 
onderdelen in. 
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Probleem Mogelijk reden Oplossing

Product start niet Netsnoer is niet goed aangesloten.

Zekering is gesprongen.

Controleer of het netsnoer goed is 
aangesloten.

Vervang de zekering.

Wacht tot de vertragingsfunctie is  
uitgeschakeld.

Display licht niet op Product is niet geactiveerd. Druk op de knop om te activeren.

Reinig de zuurstofplaten. 
(enkel bij PLUS en PRO)

Vervang de zuurstofplaten. 
(enkel bij PLUS en PRO)

Vertragingsfunctie is actief.

Zuurstofplaten zijn vervuild.

Zuurstofplaten zijn opgebruikt.

Product start maar produceert 
minder ozon

Product start maar produceert 
geen ozon
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I N T E L L I G E N T E  OZ O N G E N E R AT O R E N
www.ozoneair.nl


