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LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG 

 

 Voordat u het toestel begint te gebruiken, dient u deze gebruiksaanwijzing aandachtig te 

lezen. 

2. Bedek de boven luchtinlaat en de zijdelingse ozonuitlaat nooit. 

Onverantwoorde ventilatie kan leiden tot mechanische beschadiging. 

3. De ozongenerator dient op een verluchte, droge plaats te worden bewaard. 

4. Open de ozongenerator niet: in geval van beschadiging dient het toestel bij de leverancier voor 

herstelling worden bezorgd. 

5. Indien het toestel voor lucht-en oppervlakteontsmetting gebruikt wordt, dient u buiten de 

gereinigde ruimte te blijven totdat de ontsmetting gedaan is. 

6. De ruimte dient nauwkeurig te worden verlucht voordat u de ruimte, die met behulp van ozon 

gereinigd wordt, binnengaat. 

7. Adem de ozon niet rechtstreeks in. 

8. Breng dieren niet in rechtstreeks contact met de ozon. 

9. Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig. 

 

TOEPASSING IN DE SECTOR VAN PERSONENWAGENS 

Het toestel wordt toegepast bij ontsmetting van cabines en airconditioningsystemen van 

personenwagens, waar properheid en hygiëne worden vereist en wanneer manueel verrichte 

handelingen met behulp van technologieën die chemische producten gebruiken, vaak ineffectief 

lijken te zijn om de volledige besmetting te elimineren. Er bestaan plaatsen en punten waar het 

onmogelijk of uiterst moeilijk is om vuil en stof, die tot besmetting leiden, te verwijderen: bacteriën, 

virussen, kiemen, schimmel e.d.  vermenigvuldigen zich daar. Deze micro-organismen, die zich in 

een zeer hoge tempo vermenigvuldigen, zijn, naast de besmetting van de omgeving, de 

voornaamste oorzaak van droevige geuren en onaangename luchtjes. 

 

Geen enkele detergent is in staat om ze te vernietigen, maar ozon wel! 

 

Ozon Maker ®, gebruikt volgens de gebruiksaanwijzing, verzekert een volledige microbiologische 

ontsmetting en eliminatie van alle droevige zowel organische als anorganische geuren. 

OZON IS EEN ONTSMETTEND MIDDEL 

Ozon doodt: bacteriën, virussen, kiemen, schimmels en alle andere micro-organismen. 

Ozon vernietigd: chemische middelen die ontsmetting veroorzaken (afkomstig uit uitstoot van 

panelen, tapijtjes, isolatie, verven, houtlak en kunststoffen). 
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Ozon elimineert: droevige organische als anorganische geuren die vluchtige deeltjes, die geuren 

verplaatsen, vernietigen. Ozon verbergt geen onaangename geuren, ozon verwijdert die. 

BESTURINGSPANEEL 

ON-OFF-toetsen met Verlichte Indicators 

De ON-OFF-toetsen met genummerde randen, dienen om het toestel in en uit te schakelen en om 

de duur van behandeling in te stellen op basis van het ontsmettingsgebied. 

OPGELET: Indien tijdens de behandeling de ozongenerator uitgeschakeld wordt of er elektriciteit 

ontbreekt, dan zal de ingestelde duur automatisch op nul worden gezet. De keuze dient dan 

opnieuw te worden gemaakt en de behandeling worden herhaald: 

 - toets 5 – indrukken, om de timer op 5 minuten in te stellen 

 - toets 10 – indrukken, om de timer op 10 minuten in te stellen 

 - toets 15 – indrukken, om de timer op 15 minuten in te stellen 

 - toets 30 – indrukken, om de timer op 30 minuten in te stellen 

 - toets 60 – indrukken, om de timer op 60 minutem in te stellen 

 - toets continua – indrukken om permanente werkmodus in te schakelen 

 

VERKLARING VAN CONFORMITEIT 

Toepassing van de Richtlijn van de Raad 

Laagspanningsrichtlijn 73/23/EG – Richtlijn (EU) Europese Unie 

EMC (Elektromagnetische Conformiteit) 89/336EEC – Europese Unie (EU) 

Standaarden, waarvoor conformiteit werd verklaard: 

EN 60335-11: “Veiligheid van Huishoudtoestellen en Gelijkaardige Elektrische Toestellen; Deel1: 

Algemene Vereisten, Vijfde Uitgave met Correcties A1:95 + A1:96 + A12:96” 

EN 60335-2-60: 1998, “Veiligheid van Huishoudtoestellen en Gelijkaardige Elektrische Toestellen; 

Deel2: Bijzondere Vereisten voor Badkuip en Watermassage” 

EN 61000-3-2: 1995, “ Limieten van harmonische elektriciteitsuitstoot (elektrische input van 

toestellen < of = 16A per fase)” 

EN 61000-3-3: 1995, “Beperking van schommelingen en instabiliteit van spanning in lage 

spanningsystemen voor toestellen, waarvoor elektriciteit geschat werd op <of = 16A” 

EN 55022: 1998, “Beperkingen en Methoden van Meting van Kenmerken van Radiostoringen voor 

Toestellen van Informatietechnologie” 

EN 55014-1: 1997, “Elektromagnetische conformiteit” – Vereisten betreffende huishoudtoestellen, 

elektrische toestellen en gelijkaardige toestellen: Deel1: Uitstoot: - Standaard Gezinsartikelen” 

IEC 60335-2-60: 1997, “Veiligheid van Huishoudtoestellen en Gelijkaardige Elektrische 

Toestellen; Deel2: Bijzondere Vereisten voor Badkuip en Watermassage” 
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IEC 61000-4-2: 1995, “Elektromagnetische conformiteit (EMC): Deel4: Technieken van testen en 

metingen-Hoofdstuk2: Test van Weerstand tegen Elektrostatische Ladingen” 

IEC 61000-4-4: 1995, “Elektromagnetische conformiteit (EMC): Deel4: Technieken van testen en 

metingen-Hoofdstuk4: Test van Weerstand tegen snelle ontwikkeling/ontploffing”. Basispublicatie 

EMC 

IEC 61000-4-6: 1996, “Elektromagnetische conformiteit (EMC): Deel4: Technieken van testen en 

metingen-Hoofdstuk6: Test op Weerstand tegen storingen in de geleiding, veroorzaakt door 

velden van radiofrequentie” 

IEC 61000-4-11: 1996, “Elektromagnetische conformiteit (EMC): Deel4: Technieken van testen en 

metingen-Hoofdstuk11: Test op Weerstand tegen afname van spanning, korte onderbrekingen en 

wijzigingen van spanning” 

ondertekend door: Pana D. Lavalle (directeur) Via Ponte,83 – Pescantina (VR) 

 

GEBRUIKSAANWIJZING – ONTSMETTING VAN CABINE VAN PERSONENWAGENS 

OPGELET – Gelieve de onderstaande aanwijzingen AANDACHTIG te lezen. 

OPGELET – Tijdens de ontsmetting van de cabine van de personenwagen mag er NIEMAND 

in zitten. 

Na de ontsmetting dient de cabine gedurende 10-15 minuten te owrden verlucht. 

PLAATSING VAN PERSONENWAGEN VOOR ONTSMETTING 

BELANGRIJK – de personenwagen, waarop zonnestralen intensief op schijnen, mag niet ontsmet 

worden, omdat ozon boven de temperatuur van 25˚C snel degenereert en zijn werking minder 

effectief is. Wanneer de temperatuur in de cabine 25˚C overschrijdt, is het raadzaam om haar af te 

koelen voordat ze wordt ontsmet. 

BELANGRIJK – plaats de wagen zo, dat die daar kan blijven staan tijdens de behandeling zonder 

enige hindernis te vormen. 

BELANGRIJK – alle bronnen van geuren dienen te worden verwijderd (aromatische boompjes, 

andere parfums). 

 

STANDAARDPROCEDURE 

1. Plaats het toestel verticaal, buiten de wagen, naast de deur van de bestuurder of de kant van 

de passagier en sluit het aan de elektrische voeding van 220V. 

2. Stel de luchtcircuit in in positie van permanente circulatie, bij de blaasventilator ingesteld op 

miniumum, om ontsmetting van de hele circuit mogelik te maken. Indien dit mogelijk is, is het 

raadzaam, om een anti-stoffilter (ook als de filter nieuw is) in de cabine tijdens de behandeling te 

plaasten. 
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3. Plaats het buisje met spreidende poreuze, ceramische uiteinde op de achteruitkijkspiegel van 

binnen door het verbindingsbuisje door het raam van de deur te steken. Het raam dient zodanig te 

worden gesloten, dat het het buisje niet plet. Vervolgens schakel het toestel Ozon Maker in 

gedurende 30 minuten (waarna de cabine tijdens 10-15 minuten dient te worden verlucht). 

4. Controleer of er uit de airconditioning nog steeds onaangename geuren vrijkomen. 

5. Indienen deze geuren niet geroken kunnen worden, dan is de ontsmettingbehandeling gedaan. 

6. Indien ze nog steeds vrijkomen, dient het poreuse, ceramische uiteinde op de externe 

luchtingang te worden geplaatst en de luchtcircuit in normale positie worden ingesteld en dit bij de 

ventilator ingesteld op minimum. Vervolgens schakel het toestel Ozon Maker in gedurende 30 

minuten (waarna de cabine tijdens 10-15 minuten dient te worden verlucht). 

7. Om dit moment, in 90% van de gevallen, is de behandeling beëindigd, maar 

OPGELET: sommige modellen van wagens zijn uitgerust met een airco-verdamper die 

geïnstalleerd is in een positie op afstand in relatie tot de kring van het luchtcircuit. De luchtstroom 

wordt hierdoor door de blaasventilator gezogen en stroomt via andere wegen waardoor de 

werking van ozon niet optimaal is op condensaat en schimmels op de condensator. Dit is het 

gevolg van een drastische afname van de werking van ozon op bactieriën en schimmels, wat 

gedeeltelijk het eindresultaat van de ontsmetting verslechtert. Het is daarom raadzaam om in 

zulke gevallen de standaardbehandeling aan te vullen met behulp van de onderstaande 

procedure. 

 

AANVULLENDE PROCEDURE 

 

Uitvoering bij uitgeschakelde blaasventilator 

1. Neem het poreuse, ceramische uiteinde van het buisje. Via de externe luchtingang, steek het 

buisje zo ver mogelijk in de bedrading die tot de verdamper leidt. 

2. Indien mogelijk dient de de condensaatuitlaat met een kurk te worden afgesloten om spreiding 

van ozon te voorkomen (onthoud om de kurk te verwijderen nadat de behandeling beëindigd is). 

3. Schakel het toestel voor ontsmetting voor 15 minuten in (vervolgens verluchten voor 5 minuten) 

 

 

PROCEUDRE NR. 2 

Desinfectie van de verdamper 

 

Indien de standaardprocedure geen gewenste resultaten levert (optie, waarmee andere toestellen 

die ozon produceren niet uitgerust zijn) 

1. In de plaats van de verwijderde anti-stoffilter, wordt een ceramische sonde geplaatst. 
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2. Schakel het interne circuit in, indien bij gesloten circuit de lucht door de cabinefilter gaat, in 

tegengesteld geval wordt het circuit opengelaten. In beide gevallen wordt de ventilator op 

minimum ingeschakeld om de ozonconcentratie in de nabijheid van de verdamper zo groot 

mogelijk te maken. 

Het toestel blijft buiten de wagen. De deauren en de ramen van de wagen dienen gesloten te zijn 

(met uitzondering van de plaats, waar het buisje geleid is die de ozon tot de sonde brengt) De 

airco-compressor dient te zijn uitgeschakeld. Geschatte duur van desinfectie: 15-30 minuten. 

3. Verlucht de wagen gedurende 5 – 10 minuten (open deuren en ingeschakelde cabineventilator) 

4. Proces beschreven in punt 2, dient te worden herhaald, waarbij de compressor niet 

ingeschakeld wordt. 

 

Aanbevelingen betreffende microbiologische ontsmetting of verwijdering van 

onaangename geuren uit de cabine van de wagen 

 

In geval van microbiologische ontsmetting ga te werk volgens STANDAARDPROCEDURE 

punt 1 en 3: 

- duur van behandeling 30 minuten. 

In geval van verwijdering van onaangename geuren ontsmetting ga te werk volgens 

STANDAARDPROCEDURE punt 1 en 3: 

- indien het niveau van onaangename geuren in de wagen normaal is – duur van behandeling 30 

minuten. 

- indien het nievau van onaangename geuren in de wagen hoog is – enkele behandelingen met 

duur van 30 minuten met intervallen van 30 minuten tussen de behandelingen tot de 

onaangename geuren verwijderd worden. 

BELANGRIJK – indien droevige geuren zich in een kleine gebied in de cabine concentreren (bv. 

passagierzetel of achterste zetel) dan dient het poreuse, ceramische uiteinde zo dicht mogelijk bij 

die onaangename geuren te worden geplaatst om een zo groot mogelijke ozonconcentratie in een 

gegeven punt te bekomen. 

BELANGRIJK – Omdat het toestel voor ontsmetting met code 4018045 met een bepaalde 

snelheid ozon produceert, is het mogelijk, dat de droevige geuren slechts gedeeltelijk na de eerste 

behandeling van 30 minuten worden verwijderd, wat betekent, dat de hoeveelheid van de 

geproduceerde ozon niet voldoende is om de bron van droevige geuren volledig te verwijderen. 

Het dan noodzakelijk volgende behandelingen van 30 minuten uit te voeren, met intervallen van 

30 minuten tussen de behandelingen, totdat droevige geuren volledig worden verwijderd. 

INFORMATIEKAART 
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Ozon Maker ® is een toestel uitgerust met een systeem dat ozon produceert op basis van 

belichting door gas, ook “Corona Effecr” genaamd. Het dient om interieuren en oppervlaktes 

microbiologish te ontsmetten zonder chemische resten na te laten, omdat ozon, zijnde een 

onstabiel gas, zich vanzelf in zuurstof omzet. Belichting met gas oftewel “Corona Effect” is een 

elektrochemische reactie die met gebruik van zuurstof uit de atmosfeer bijna zuiver ozon 

produceert.  De ozon wordt door het Ministerie van Gezondheidszorg in Italië beschouwd als een 

NATUURLIJK MIDDEL om microbiologische ontsmetting van interieuren en oppervlaktes uit te 

voeren om bacteriën, virussen, kiemen, schimmels e.d. te verwijderen. Dit natuurlijk gas kan 

bovendien worden gebruikt voor neutralisering van droevige geuren, niet door “bedekking” ervan, 

maar door die definitief te verwijderen. 

 

GETUIGSCHRIFTEN 

MINISTERIE VAN GEZONDHEIDSZORG IN ITALIE – DEPARTEMENT VAN VOEDING VAN 

VETERINAIRE VOEDING: 

Protocol nr. 24482 van 31/07/96 

 

UNIVERSITEIT VAN “FEDERICO II” TE NAPELS: 

In-vitroproeven betreffende neutralisatievermogen van ozon in relatie tot zietke veroorzakende 

bacteriën en gebrek van genetische mutaties. 

 

UNIVERSITEIT TE UDIN – DEPARTEMENT VAN KENNIS OVER VOEDING: 

Test van ontsmetting op vlakke oppervlaktes van toestellen voor verwerking van vlees (salmonella 

– listerella) – Protocol nr. 219/94 

 

UNIVERSITEIT TE PARMA – INSTITUUT VAN MICROBIOLOGIE: 

Proef van sterilisatievermogen van ozon op Escherichia Coli-bacteriën  

- 

Staphilococcus Aures – Pseudomonas Aeruginosa – Streptococcus Durans 

 

TECHNISCHE KAART 

 

Het toestel voor microbiologische ontsmetting Ozon Maker bestaat uit: 

1. Pomp voor zuiging van lucht uit de omgeving en voor het toedienen van ozon. 

2. Speciale toestel dat ozon produceert gebaseerd op het principe van belichting met gas, ook 

“Corona Effect” genaamd. 



 8 

3. Tranformator die lage spanning in hoge spanning omzet, die het bovenvermelde toestel van 

spanning voorziet. 

4. Desktop met on/off-teller voor het kiezen van de duur van ozonproductie. 

Kenmerken: 

 

Afmetingen: 320 x 220 x 95 mm. 

Elektrische voeding: 220/240 V – 50 Hz – 0,15 A – 18 W 

Uitgave: 3 liter/minuut 

Ozonproductie: 0,250 g/uur. 

 

VEILIGHEIDSKAART 

de onderstaande richtlijnen dienen strict te worden negeleefd. 

 

OPGELET: tijdens de duur van behandeling mag er NIEMAND in de cabine van de wagen 

aanwezig zijn. 

OPGELET: op de wagen dient een goed zienbare tabel worden geplaatst met het 

onderstaande opschrift: 

VERBODEN TOEGANG 

-ONTSMETTING VAN WAGEN- 

 

Na de beëidiging van de behandeling, dient de wagen gedurende 10-15 minuten te worden 

verlucht. Ga de wagen eerder niet binnen dan 2 uur na de ontsmettende behandeling.  

In geval van noodzaak om de wagen binnen te gaan tijdens de behandeling, schakel dan het 

toestel uit en verlucht de wagen gedurende 5/10 minuten. 
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