
 Handleiding
Ozon sterilisator

GH-01

Lees deze handleiding in detail voor gebruik



Productafbeeldingen

②:AAN/UIT-knop
④:Ozon-knop
⑥:12V Voedingspoort

①:Werktijdweergave
③:Timerknop
⑤:Auto-knop
⑦:Ozonuitgang

①

②③④⑤

⑥ ⑦



Functie Kenmerk:
Ozon sterilisatie:

Deodorant: Ozon kan Desinfecteren, Bacterievrij maken, anti-virus,

Allergie reduceren, Geur neutraal maken, anti schimmel, insecten 

bestrijden. Voedselreiniger: Ozon kan het pesticide, het hormoon 

en de geur desintegreren en ontbinden, die aan het oppervlak 

achterblijft op voedsel, zoals fruit, groenten, vlees en zeevruchten, 

enz. Waterbehandeling: meer dan 50% efficiënter in het 

doorbreken van bacterie membranen in vergelijking met chloor.

Belangrijkste technische parameters:

Model GH-01

Ozone Output 500mg/h

Air Flow 5L/minutes

Power 15W

Voltage DC12V 

Net weight 0.7Kg

Working time 5,10,15,20,25,30 minutes



Inhoud bevat:

Veiligheidsinstructie:
1. Koppel de stroom los voordat u deze schoonmaakt of repareert.
2. Wanneer dit product wordt gebruikt om water te steriliseren,
plaats het dan boven het wateroppervlak om instroming te
voorkomen.
3. Gebruik het niet in een omgeving met hoge temperaturen (boven
42ºC) of op plaatsen met een hoge vochtigheid of een hoog
oliegehalte. Het zal de effectiviteit verminderen of de gebruiksduur
van het product verkorten.
4. Gooi niet met het apparaat de ozonafvoer niet blokkeren omdat
dit de luchtcirculatie beïnvloedt.)
5. Wanneer deze machine wordt gebruikt in een ongeventileerde
ruimte om de lucht te steriliseren (ozonluchtsterilisatie), ga dan de
kamer binnen 30 minuten nadat de machine is gestopt.
Mensen, dieren en planten verlaten de ruimte tijdens de
behandeling!

1pcsMain Machine

1pcs12v adaptor

2pcsPipe

2pcsAeration stone

2pcsScrew&plastic plug

 
1pcsPlastic board

1pcsUser manual

Colour box 1pcs

12v car use power cord 1pcs



Gebruiksaanwijzing: STEMGESTUURD!
Gebruik in water: (Timer: 5-30min)

Stap 1: Sluit het slanguiteinde op de juiste manier aan op de 

ozonuitlaat en het andere slanguiteinde (met de beluchtingssteen) 

om de Ozon te laten uitgaan, legt u op de bodem van het water.

Stap 2: Sluit het netsnoer aan, sluit de machine aan op het 

stopcontact. Het rode lampje knippert in de corresponderende 

knop. de machine staat aan.

Stap 3: Schakel het apparaat in/uit door op de knop te drukken. 

Zet de machine aan, het knoplampje zal oplichten, het display zal 

oplichten om de werktijd aan te geven. Schakel de machine uit, 

het rode lampje gaat weer knipperen.

Opmerking: als de machine niet langer dan 3 minuten werkt, 

schakelt deze automatisch uit, het rode lampje op de knop 

knippert.



Stap 4: Raak de timerknop       lichtjes aan, om de werktijd in te 

stellen op 5,10, 15,20,25,30 minuten, het gele licht zal oplichten na de 

ingestelde tijd, het gele licht op de knop is donker zonder tijdinstelling. 

Stap 5: Raak de O3-knop licht aan om de ozon werking te starten / 

stoppen. timer display begint met aftellen. Ozon begint te werken, het 

blauwe licht zal helder zijn.

Opmerking: zonder ingestelde tijd kan de O3 niet beginnen te 

werken.

Gebruik in de lucht: (Timer: 15-30min)

Stap 1: Sluit het netsnoer aan. (Het is niet nodig om de beluchtingssteen en de 

pijp te koppelen.)

Stap 2: Steek de stekker in het stopcontact, sluit de machine aan op 

het stopcontact. het rode lampje knippert in de aan/uit knop, de 

machine is ingeschakeld.

Stap 3: Zet het apparaat aan/uit door op de knop te drukken. Zet de 

machine aan, het knop lampje gaat branden, het display licht op om 

de werktijd aan te geven, zet de machine uit, het rode lampje op de 

knop knippert.



Opmerking: als de machine niet langer dan 3 minuten wordt bediend, 
wordt deze automatisch uitgeschakeld, het rode lampje op de knop 
knippert.

Stap 4: Raak de timer knop lichtjes aan om de werktijd 5,10 in te 
stellen,15,20,25,30 minuten, het gele licht zal oplichten na ingestelde tijd, 
het gele lampje op knop is donker zonder ingestelde tijd.
Stap 5: Raak de O3-knop licht aan om de ozon werking te starten / 
stoppen. Ozon begint te werken, het blauwe licht zal helder zijn, het timer 
display zal beginnen met het aftellen.
Opmerking: zonder ingestelde tijd kan de O3 niet beginnen te werken.
Stap 5: Raak de knop Auto lichtjes aan om automatische lucht reiniging te 
starten / stoppen lucht sterilisatie begint te werken, het groene licht zal 
helder zijn, het timer display begint met aftellen.
AUTO-modus (ozon werkt 30 minuten, stopt 1 uur voor koeling ) de 
volgende ronde ozon productie zal daarna gedurende 30 minuten 
voortgezet worden, daarna weer 1 uur stoppen voor koeling, de 
AUTOMATISCHE Luchtzuiveringsmodus wordt automatisch beëindigd 
na 5 keer hetzelfde werkproces. 
Tussentijds stopzetten kan met de start/stop knop.



Informatie over de afstandsbediening

        Zet het apparaat AAN / UIT.

Druk kort op de knop, de machine staat aan en het display 

toont de cijfers in blauw. Druk kort op de knop om het 

apparaat uit te schakelen.

        Stel de werktijd in.

Druk op de knop om de werktijd in te stellen.

        Zet de ozon AAN/UIT.
Druk kort op de knop om de ozonfunctie AAN/UIT te zetten.

  Zet de automatische luchtsterilisatie AAN/UIT.

Druk kort op de knop om de automatische luchtsterilisatie 

AAN/UIT te zetten.



Voorbeeld van toepassing:
Voordelen van ozonToepassing

sterilisator, ontleedt residuen van 
bestrijdingsmiddelen en kunstmest en 
verlengt de versheid van voedsel.

Groenten en  
Fruit in water

Vlees in water

Tijd

Zeevruchten in water

Keuken, slaapkamer, 
badkamer, auto

Kleding

Was items & speelgoed

Zelfgemaakt mondwater 

huid, schoonheid, 
waterbad 

10-20min.

10-15mins Verwijdert het residu 
hormonen, antibiotica en 
virussen.

10mins

15-30mins

5-15mins

10-15mins

10mins

20-30mins

doodt parasieten van hepatitis A/B 
en andere besmettelijke bacteriën.

verwijdert slechte geur, rook, 
geur, bacteriën, luchtzuivering.

ozon houdend water kan worden 
gebruikt om kleding te desinfecteren.

Desinfecteer kinderspeelgoed, 
speelgoed voor huisdieren.

Verbeter de mondhygiëne, voorkom 
effectief een slechte adem en help 
de tanden te verzorgen.

Verwijder het vuil uit de poriën om het 
effect van huidverzorging te bereiken.



FAQ 
Wat is ozon?
Ozon (03) is een sterk geladen vorm van de zuurstof (02) die we 
inademen. Buiten wordt al miljoenen jaren ozon geproduceerd. Op 
de begane grond werkt 03 als oxidatiemiddel om de lucht fris te 
houden. In de bovenste atmosfeer fungeert ozon als een 
beschermende laag die de aarde gedeeltelijk afschermt tegen de 
UV-stralen van de zon. Het leven op aarde zoals we dat kennen zou 
niet kunnen bestaan zonder 03.
Dit derde zuurstofatoom zit losjes vast, is instabiel en zoekt 
verontreinigende stoffen op. Het zal ze dan contacten en oxideren.
Hoe creëert de Ozon-sterilisator ozon?
De machine gebruikt elektriciteit om een corona-ontlading te creëren 
die het effect van bliksem nabootst. Het 02-molecuul wordt gesplitst, 
dat vervolgens wordt gecombineerd met andere 02-moleculen om 
het 03-molecuul of ozon te creëren.
Wat is de halfwaardetijd van ozon?
Onder standaardomstandigheden (21ºC, 1 bar) is de halfwaardetijd 
van ozongas 20 minuten. De halfwaardetijd van opgeloste ozon is 
20 minuten bij pH6, 15 minuten bij pH7 en 5 minuten bij pH 8. De 
belangrijkste factor die de halfwaardetijd van ozon vermindert, is een 
hogere temperatuur, druk en snelheid.. 
Hoe lang gaat het product mee?
De machine is gemaakt van componenten van de hoogste kwaliteit 
en superieur vakmanschap waardoor je er 8000-12000 uur van kunt 
genieten.




