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INHOUDSOPGAVE

Hartelijk dank voor de aanschaf van het 
SoClean 2 PAP-desinfectieapparaat*.

Deze handleiding bevat een productoverzicht en de belangrijkste 
instructies voor de instelling van het apparaat. Eenmaal 
aangesloten zult u ontdekken dat het dagelijks desinfecteren 
van uw PAP-apparatuur nog nooit zo eenvoudig is geweest. 
Het SoClean gepatenteerde proces vernietigt 99,9% van de  
PAP-ziektekiemen, bacteriën en andere pathogenen zonder 
water of agressieve chemicaliën. Met de SoClean 2 kunt 
u de gedesinfecteerde PAP-apparatuur dagelijks gebruiken, 
zonder dat u de stekker uit het stopcontact hoeft te halen 
om te desinfecteren.

De SoClean is ontworpen om op veel PAP-modellen te 
passen, maar voor sommige modellen zijn extra onderdelen of 
stappen nodig. Als u deze onderdelen momenteel niet heeft, 
kunt u ze bij SoClean of een erkende dealer kopen.

Raadpleeg SoClean.com voor PAP-modeldetails.

SoClean streeft naar het ontwikkelen van innovatieve en 
veilige manieren om de gezondheid en het welzijn van PAP-
gebruikers te verbeteren. Neem gerust contact met ons op 
voor eventuele vragen via SoClean.com/contact.
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DISCLAIMER: SoClean vertegenwoordigt door het gebruik van de termen desinfecteren, desinfectie of desinfectiemiddel 
in deze tekst of in andere documentatie een vernietigingspercentage van niet meer dan 99,9% van de bacteriën 
en ziektekiemen in een PAP.

INDICATIES VOOR GEBRUIK,  
WAARSCHUWINGEN EN 
SPECIFICATIES

Indicaties voor gebruik: De SoClean is een algemeen 
PAP-desinfectieapparaat, bedoeld voor gebruik thuis (PAP 
staat voor Positive Airway Pressure, positieve druk in de 
luchtwegen). Iemand die gebruik maakt van positieve 
luchtdruk voor de behandeling van obstructief slaapapneu 
kan de SoClean gebruiken om 99,9% van ziektekiemen en 
bacteriën op een PAP-apparaat te vernietigen of wanneer 
de gebruiker wilt genieten van het extra voordeel van een 
grondige desinectie van het PAP-systeem.

De SoClean wordt bevestigd aan een PAP-machine en 
werkt dagelijks terwijl het masker zich in de desinfectiekamer 
bevindt. De SoClean hoeft niet te worden losgekoppeld 
voordat de PAP-machine wordt gebruikt.

Contra-indicaties voor gebruik: Gebruik het 
SoClean-apparaat niet als een etherische olie wordt 
gebruikt in het PAP-waterreservoir of als sterk geurende 
schoonmaakmiddelen worden gebruikt om de PAP-
apparatuur te desinfecteren. Wanneer er langs de rand van 
het masker acne of huiduitslag ontstaat, dient u het gebruik 
onmiddellijk te staken.

Lees de gebruiksaanwijzing voordat u de 
apparatuur in gebruik neemt.  
Gebruik dit product alleen op de manier zoals wordt 
beschreven in deze gebruikershandleiding. Als de 
apparatuur wordt gebruikt op een manier die niet door 
de fabrikant is gespecificeerd, kan de door de apparatuur 
geboden veiligheidsbescherming worden aangetast.

Omgevingseigenschappen:
Bedrijfstemperatuur: 10 tot 38 °C (50 tot 100 °F),  
15% tot 70% luchtvochtigheid

Ozonconcentratie:
10 ppm per 5 min. gemeten op 1 cm van de 
uitgangsslang van de ozongenerator op het 
SoClean-apparaat, ervan uitgaande dat de 
ozonconcentratie bij aanvang < 0,3 ppm is voordat 
het SoClean-apparaat wordt ingeschakeld.

Elektrische eigenschappen:
AC-adapteringang: AC 100~240 V, 50/60 Hz, 0,5 A

AC-adapteruitgang: DC 12 V, 1,5 A Max

Stroomverbruik: 18 W max.

Fysieke eigenschappen:
Afmetingen: 20 x 18,42 x 22,54 cm (7,875 x 
7,25 x 8,875 inch) 

Gewicht: 2,54 kg (5,6 lbs)

Snoerlengte: 142 cm (4 voet en 8 inch)

Opslag- en vervoersomstandigheden:  
-20 tot +55 °C (-4 tot 131 °F),  
15% tot 70% luchtvochtigheid

WAARSCHUWING: Het apparaat mag niet in contact komen met waterbronnen zoals regen, badkuipen, wasbakken 
en zwembaden. Gebruik een vochtige doek om het apparaat te reinigen. Dompel het SoClean-apparaat niet onder in 
vloeistof en gebruik geen chemische reinigingsmiddelen.

WAARSCHUWING: Haal het SoClean-apparaat niet uit elkaar.

WAARSCHUWING: Niet te gebruiken in de nabijheid van explosieve omgevingen, gasdampen of andere 
brandbare stoffen, enz. Plaats geen brandbare of ontvlambare voorwerpen bovenop het SoClean-apparaat.

WAARSCHUWING: Buiten bereik van kinderen houden. Adem niet in door de slang en plaats geen levende 
wezens in de desinfectiekamer tijdens gebruik.

WAARSCHUWING: Het SoClean-apparaat moet worden gebruikt volgens de procedures die in deze handleiding 
worden beschreven.

WAARSCHUWING: Ozon is een gasvormig desinfectiemiddel dat op natuurlijke wijze afbreekt nadat het is gevormd. 
Het SoClean-apparaat is ontworpen om ozon veilig in het systeem in te sluiten en heeft een katalysatorpatroonfilter in de 
desinfectiekamer om ozon weer om te zetten in zuurstof. In zeldzame gevallen kunnen mensen met ademhalingsgevoeligheden 
last hebben van irritatie. Mocht dit gebeuren, beëindig dan het gebruik en neem contact op met SoClean.

WAARSCHUWING: Houd het SoClean-deksel gesloten totdat het groene statuslampje brandt (ongeveer 2 uur na 
afloop van de desinfectiecyclus).

WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat de juiste kloktijd en cyclusstarttijd zijn ingesteld voordat u uw PAP-machine 
gebruikt. Let in het bijzonder op de uurinstelling bij gebruik van de 12-uurs modus. Als u dit niet doet, kan dit ertoe 
leiden dat het SoClean-apparaat op een onverwacht tijdstip in werking treedt.

WAARSCHUWING: In het geval van stroomuitval in uw huis of van het SoClean-apparaat, zorg ervoor dat de 
juiste kloktijd en cyclusstarttijd zijn ingesteld voordat u uw PAP-machine gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit ertoe 
leiden dat het SoClean-apparaat op een onverwacht tijdstip in werking treedt.

WAARSCHUWING: Wijzig de slangdetectieschakelaar van uw SoClean-apparaat niet fysiek. Inspecteer de 
slangdetectieschakelaar regelmatig op schade of de onmogelijkheid om omhoog/omlaag te bewegen. Als de 
slangdetectieschakelaar op uw SoClean-apparaat defect is, kan de SoClean op een onverwacht tijdstip in werking treden.

WAARSCHUWING: Doe geen neutraliserend voorwasmiddel in het PAP-reservoir. Het neutraliserende 
voorwasmiddel is alleen bedoeld voor het desinfecteren van uw PAP-apparaat.

WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat de zwarte injectieslang aan de achterkant van de SoClean is aangesloten op 
uw PAP voordat u uw SoClean-apparaat gebruikt. 
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Nummer Onderdeelnaam SKU Beschrijving
1 Verwijderbare stop voor 

de slangopening
PN1214 Hiermee kunt u het SoClean-apparaat aan de rechter- of linkerkant van uw 

PAP-machine opstellen. Plaats deze in de slangopening die u niet gebruikt. 

2 Desinfectiekamer  N.v.t. Plaats hier uw masker in wanneer u wakker wordt. Sluit het deksel om 
ervoor te zorgen dat de dagelijkse desinfectiecyclus wordt uitgevoerd.

3 Dekselafdichting PN1215 Zorgt voor een goede afdichting rond de desinfectiekamer wanneer 
het SoClean-deksel gesloten is. Sluit het deksel niet zonder dat dit 
onderdeel op zijn plaats zit.

4 SoClean-deksel N.v.t. Sluit het deksel nadat u uw masker heeft opgezet om ervoor te zorgen 
dat de automatische desinfectiecyclus wordt uitgevoerd.

5 Patroonfilter PN1207 U kunt het samen met de terugslagklep kopen als onderdeel van het 
patroonfilterpakket. Dit patroonfilter zet ozon terug om in normale 
zuurstof. Verwijder de buitenste plasticfolie en de blauwe tape. 

6 Neutraliserend  
voorwasmiddel

(niet beschikbaar  
in alle landen)

PN1101 Het neutraliserende voorwasmiddel verwijdert elk materiaal of geur die 
zou kunnen reageren met ozon. Was uw PAP-apparatuur voordat u het 
SoClean-apparaat aansluit, of wanneer u een nieuw masker, slang of 
reservoir ontvangt.

7 Slangdetectieschakelaar N.v.t. De slangdetectieschakelaar detecteert wanneer het SoClean-apparaat 
is geconfigureerd voor gebruik door de aanwezigheid van de slang in 
de slangopening te detecteren wanneer het deksel gesloten is. Het 
SoClean-apparaat is zo ontworpen dat wanneer er geen slang in de 
opening is geplaatst, er geen desinfectiecyclus wordt uitgevoerd. De 
werking van de slangdetectieschakelaar kan worden geïnspecteerd door 
de grijze kunststof schakelaar voorzichtig omlaag te duwen en los te laten 
en te luisteren naar een hoorbare klik. De schakelaar moet vrij omlaag en 
omhoog kunnen bewegen wanneer deze voorzichtig wordt ingedrukt.

Opmerking: Verwijder de afdichting niet uit de opening van de 
slangdetectieschakelaar.

MEEGELEVERD MET UW SOCLEAN
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Nummer Onderdeelnaam SKU Beschrijving
8 Bedieningspaneel N.v.t. Knoppen, display en cyclusindicatielampje voor  

SoClean-functies. Zie pagina 8 voor details.

9 Injectieslang A & B PN1104.12 De injectieslang A & B brengt ozon van het  
SoClean-apparaat naar de PAP-machine. Zie pagina 14.

10 Terugslagklep PN1207 Dit onderdeel wordt vooraf geïnstalleerd in de injectieslang. 
U kunt het samen met het patroonfilter erbij kopen 
als onderdeel van het patroonfilterpakket. Het is een 
eenrichtingsterugslagklep die voorkomt dat er water van 
uw luchtbevochtigerreservoir in uw SoClean-apparaat 
terechtkomt. Als u water in de doorzichtige slang ziet, 
moet u de terugslagklep onmiddellijk vervangen.

11 Injectiekoppeling PN1106  
(luchtbevochtigingsreservoir)

PN1116  
(zonder luchtbevochtigingsreservoir)

Sluit de injectieslang A & B aan op uw PAP-machine.  
Zie pagina 13.

12 AC-adapter PN1209 Voorziet uw SoClean-apparaat van stroom. 
Zie pagina 14.

MEEGELEVERD MET UW SOCLEAN

Vervangingsonderdelen
U zult sommige SoClean-onderdelen regelmatig moeten vervangen 
als gevolg van normale slijtage en gebruik. Er wordt een melding 
weergegeven op uw SoClean na een bepaalde gebruiksduur 
(meestal rond de zes maanden) als geheugensteuntje voor 
het vervangen van het patroonfilter en de terugslagklep. Deze 
twee onderdelen worden besteld als een set met de naam 
patroonfilterpakket (PN1207).

Het neutraliserende voorwasmiddel is ook verkrijgbaar als u 
meer nodig heeft. U kunt ook een ander geur- en kleurstofvrij 
afwasmiddel gebruiken.

Als u benodigdheden wenst bij te bestellen, kunt u contact  
opnemen met uw erkende verkoper of een bezoek brengen 
aan SoClean.com en zoeken naar het gewenste onderdeel.

WAARSCHUWING: Koop uw patroonfilterpakketten alleen bij SoClean®. Originele patroonfilterpakketten kunnen worden gekocht 
bij SoClean via online marktplaatsen als Amazon® en eBay®, in aanvulling op SoClean.com. Verzeker u ervan dat de verkoper van uw 
patroonfilterpakket SoClean is, en niet een andere verkoper, om de echtheid van uw patroonfilterpakket te garanderen. SoClean heeft 
ontdekt dat er vervalste patroonfilterpakketten worden verkocht, met name op Amazon® en eBay®, met terugslagkleppen en filters die 
lekken en schade kunnen veroorzaken aan uw SoClean-apparaat of aan uw eigendommen. Neem onmiddellijk contact op met SoClean 
als u problemen hebt gehad met uw patroonfilterpakket. Amazon® is een geregistreerd handelsmerk van Amazon Technologies; Inc. eBay® 
is een geregistreerd handelsmerk van eBay; Inc. SoClean® is een geregistreerd handelsmerk van SoClean, Inc.

A

B
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SOCLEAN-BEDIENINGSPANEEL

Nummer Knop(pen)/Display Beschrijving
1

Stelt de klok in. Zie pagina 17.

2 Duur van desinfectiecyclus De duur in minuten van de desinfectiecyclus. Zie pagina 18 om dit in te 
stellen. Standaard duur van desinfectiecyclus ingesteld op 7 minuten.

3 Huidige tijd De huidige tijd. Zie pagina 17 om in te stellen. Standaardtijd ingesteld op 
12:00 uur.

4 Dagelijkse starttijd van desinfectie Het tijdstip waarop de dagelijkse desinfectiecyclus begint. Zie pagina 18 
om het schema in te stellen. Standaard starttijd van de desinfectiecyclus 
ingesteld op 10:00 uur.

5
MANUEEL

Start onmiddellijk een desinfectiecyclus. De geplande desinfectie zal  
nog steeds plaatsvinden. Zie pagina 19.

6
Verlaagt (-) of verhoogt (+) de tijd.

WAARSCHUWING: In het geval van stroomuitval in uw huis of van het SoClean-apparaat, zorg ervoor dat de juiste kloktijd 
en cyclusstarttijd zijn ingesteld voordat u uw PAP-machine gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit ertoe leiden dat het SoClean-
apparaat op een onverwacht tijdstip in werking treedt.

Nummer Knop(pen)/Display Beschrijving

7 Indicatorlampje Het lampje onder het display geeft de status van de desinfectiecyclus 
aan. Zie pagina's 17, 18 en 19 voor instructies over planning en 
handmatige bediening. Een groen lampje geeft aan dat de desinfectie 
is voltooid en dat u uw PAP-masker uit de SoClean-desinfectiekamer 
kunt verwijderen en uw PAP-machine kunt gebruiken.

ROOD – De SoClean werkt en genereert ozon.

GEEL – De 2 uur durende desinfectiecyclus is nog steeds actief.  
De ozon werkt en verdampt.

GROEN – De desinfectiecyclus is voltooid. U kunt uw  
PAP-machine te allen tijde gebruiken. Het lampje gaat uit wanneer u 
het deksel opent.

8

Stelt de dagelijkse starttijd van de desinfectie in. Zie pagina 18.

Wijzigt de klok naar 24-uurs of 12-uurs notatie. Zie pagina 17.en

Meldingen 
Het SoClean-display toont meldingen die actie vereisen. In deze lijst worden de meldingen weergegeven en hoe u ze kunt corrigeren:

Melding Wat te doen
Slang niet aanwezig. Cyclus wordt niet uitgevoerd. Zorg ervoor dat de PAP-slang stevig in de slangopening zit. 

Controleer of de verwijderbare stop voor de slangopening goed op 
zijn plaats zit aan de andere kant. Zie pagina 20.

Het filterpakket bestellen. Uw patroonfilter heeft het einde van zijn levensduur bereikt op basis 
van uw gebruik. Zie pagina 23.

Desinfectie wordt uitgevoerd. Open het deksel niet! Ozon aanwezig. Het SoClean-apparaat is bezig met de desinfectie. 
Dit duurt ongeveer 2 uur. Het groene cyclusindicatielampje betekent 
dat de desinfectie voltooid is. U kunt nu het deksel openen, uw 
masker eruit halen en uw PAP-machine gebruiken.
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Luchtbevochtiger
Open luchtbevochtigerReservoir*

Verwarmingsplaat

 PAP-machine
(CPAP, Bi-PAP, APAP)

*Het reservoir bevat water  
en kan meestal worden verwijderd.

 Masker

(volgelaat, neus, 
neuskussens)

 PAP-slang Maskerslang

BELANGRIJKE PAP-
ONDERDELEN

Het SoClean-apparaat is ontworpen voor permanente 
aansluiting op uw PAP-machine en om beide producten te 
kunnen bedienen. 

Het SoClean-apparaat wordt op de meeste PAP-
machines aangesloten met behulp van de standaard 
meegeleverde onderdelen. In dit hoofdstuk worden de 
belangrijkste onderdelen van uw PAP-machine voor de 
aansluitingsprocedure beschreven. De figuur op de volgende 
pagina geeft deze belangrijke onderdelen weer.

Sommige PAP-machines hebben kenmerken die extra 
stappen of onderdelen vereisen. De adapters die nodig zijn 
om de SoClean met uw PAP te laten functioneren, bevatten 
de juiste instructies. Zie pagina 15 voor een lijst met 
beschikbare adapters voor specifieke PAP-machines.

Zie SoClean.com voor aanvullende instructies voor 
specifieke PAP-machines.

Dit zijn typische onderdelen van een PAP-machine waarnaar 
in de SoClean-aansluitingsprocedures wordt verwezen. 
Dit zijn slechts afbeeldingen, uw eigenlijke PAP-machine 
kan er anders uitzien dan deze tekeningen. Raadpleeg de 
documentatie die bij uw PAP-machine is geleverd voor een 
beter beeld van hoe deze onderdelen er uitzien.
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AANSLUITSTAPPEN

1. Voorwasprocedure van PAP-apparaat

Koppel uw PAP-masker, slang en reservoir los van de PAP-
machine.

Gebruik twee dopjes van het bijgeleverde neutraliserende 
voorwasmiddel (wordt in sommige landen mogelijk niet 
meegeleverd) (geurvrij afwasmiddel kan ook worden 
gebruikt) met 4 liter water om uw PAP-
apparatuur (masker, slang en reservoir) 
te wassen volgens de instructies van  
de fabrikant (figuur 1).

Grondig spoelen met schoon water.

Plaats het reservoir (indien gebruikt) weer 
in de PAP-machine. Bevestig de slang  
of het masker nog niet.

Na het volgen van deze stappen desinfecteert uw 
SoClean-apparaat uw PAP-machine dagelijks zonder los 
te koppelen. Kijk voordat u uw PAP-machine loskoppelt 
om de onderdelen te wassen eerst waar de PAP-slang is 
aangesloten. U dient de SoClean-injectiekoppeling weer aan 
te sluiten op hetzelfde punt.

Figuur 1. Demonteren en wassen van uw  

PAP-apparaat

WAARSCHUWING: Doe geen neutraliserend 
voorwasmiddel in het PAP-reservoir. Het neutraliserende 
voorwasmiddel is alleen bedoeld voor het reinigen van 
uw PAP-apparaat.

2. Gebruik van een adapter

Als uw PAP-machine een adapter nodig heeft, raadpleeg 
dan de instructies voor het monteren van de adapter en ga 
verder met stap 5. 

3. Aansluiten van de injectiekoppeling

De injectiekoppeling verbindt de SoClean met uw PAP-
machine. Eenmaal geïnstalleerd, hoeft u de injectiekoppeling 
niet meer los te koppelen om uw PAP te gebruiken. 
De SoClean is bedoeld om continu verbonden te blijven met  
uw PAP. 

Opmerking: Uw PAP-reservoirmodel vereist mogelijk 
aanvullende configuratieprocedures of een adapter.  
Als u moeite heeft met de stappen in deze handleiding, 
raadpleeg dan: SoClean.com voor informatie over 
verschillende modellen.

Met luchtbevochtiger: 

1. Plaats de injectiekoppeling op de poort van 
uw luchtbevochtiger (waar uw PAP-slang was 
aangesloten), zodat de kleinere Injectieslang B in 
het reservoir kan komen (figuur 2). Het uiteinde van 
de slang moet over de verwarmingsplaat worden 
geplaatst.

2. Indien nodig kunt u de Injectieslang B voorzichtig 
in stappen tot de juiste lengte knippen zodat deze 
over de verwarmingsplaat steekt.

Opmerking: De SoClean desinfecteert uw apparatuur met 
of zonder water in het reservoir. De SoClean zuivert het 
water alleen als het uiteinde van de injectieslang onder het 
waterniveau zit.

Figuur 2. Aansluiten van de injectiekoppeling

Voor extra hulp bij het aansluiten op uw specifieke  
machine, kunt u onze ondersteuningspagina’s bezoeken op: 

 
SoClean.com

Injectieslang A

Injectiekoppeling

Injectieslang B
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4. De PAP-slang aansluiten
Ongeacht uw luchtbevochtiger kunt u nu uw PAP-slang 
aansluiten op het einde van de injectiekoppeling die is 
aangesloten op uw PAP-machine (figuur 3).

5. Stroom aansluiten
Steek op de achterkant van het SoClean-apparaat de AC-
adapter in de aansluiting met de aanduiding DC 12 V, 1,5 A.   

De AC-adapter moet worden aangesloten op een stopcontact 
dat eenvoudig te bereiken en zichtbaar is. (figuur 4).

Injectiekoppeling 
(slang gaat naar 
SoClean)

PAP-slang  
(naar masker)

Zonder bevochtiger:

1. Trek de kleine injectieslang B van de binnenkant 
van de injectiekoppeling af.

2. Bevestig de injectiekoppeling direct op uw  
PAP-machine.

3. Sluit nu uw PAP-slang weer aan op het einde van 
de injectiekoppeling. 

WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat de zwarte injectieslang 
aan de achterkant van de SoClean is aangesloten op uw PAP 
voordat u uw SoClean-apparaat gebruikt. 

Opmerking: Als u moeite heeft om verbinding te maken met 
uw PAP, kan een extra onderdeel nodig zijn. Neem contact 
op via SoClean.com.

Figuur 3. De PAP-slang aansluiten op  
de injectiekoppeling

Figuur 4. Stroom aansluiten

WAARSCHUWING: Zorg in het geval van stroomuitval in uw 
huis of van het SoClean-apparaat ervoor dat de juiste kloktijd 
en cyclusstarttijd zijn ingesteld voordat u uw PAP-machine 
gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit ertoe leiden dat het SoClean-
apparaat op een onverwacht tijdstip in werking treedt.

6. Uw PAP-apparaat opnieuw aansluiten
U kunt het masker nu opnieuw bevestigen aan het uiteinde 
van de PAP-slang.

ONDERSTEUNDE PAP-MACHINES EN ADAPTERS

De volgende PAP-machines hebben adapters van SoClean.  
Ga om te bestellen naar: uw erkende verkoper of SoClean.com.

*Opmerking: Deze lijst en de beschikbaarheid van de adapters is gebaseerd op oktober 2018.  
Als er PAP-apparatuur is die een adapter nodig heeft die hier niet vermeld wordt,  

raadpleeg dan SoClean.com of neem contact op met uw erkende verkoper.

Fabrikant Model Ond.nr.

Fisher & Paykel Pictogram PNA1100i

SleepStyle 600-serie PNA110i-600

Philips Respironics DreamStation PNA1410

PR System One REMstar 60-serie PNA1410

PR Systems One REMstar PNA1410

DreamStation Go PNA1214

ResMed S9 PNA1109

AirSense10 PNA1210

AirMini PNA1214

Transcend & Z1 Werkt met alle modellen PNA1213

SoClean is een onafhankelijk bedrijf dat geen banden heeft met Aeiomed, Apex Medical, Carefusion, Fisher & Paykel, Philips Respironics, PMI Probasic, Puritan 
Bennett, RESmart, ResMed of Transcend. Namen en bijbehorende handelsmerken zijn uitsluitend het eigendom van de respectievelijke bedrijven en fabrikanten. 
Afbeeldingen van merklogo's op onze website zijn alleen voor informatieve en educatieve doeleinden en worden gebruikt voor de herkenning van de apparatuur 
door de klant. Wij zijn niet aangesloten bij of onderschreven door een fabrikant van PAP-apparatuur.
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Tijdnotatie

Taal

MANUEEL

Deutsch

Türk
English

Taal:

MANUEEL

Taal

Tijdnotatie
MANUEEL

TAAL INSTELLEN
Taal

Om de juiste taal te kiezen:

1. Druk tegelijkertijd op de knoppen  en .

2. Kies “Taal” met behulp van de knop .

3. Nadat u “Taal” heeft geselecteerd, druk op de  

knop MANUEEL . 

4. Blader door de taalopties met behulp van de knop .

5. Druk op de knop MANUEEL om de gewenste taal te 

selecteren.

6. Druk op de knop  om op te slaan.

TAAL, KLOK EN DESINFECTIESCHEMA INSTELLEN

Met uw SoClean-timer kunt u uw dagelijkse desinfectie volledig automatiseren na aansluiting op uw PAP. De SoClean is ingesteld 
om dagelijks om 10 uur ‘s ochtends een desinfectiecyclus van 7 minuten uit te voeren. U moet de klok echter op uw huidige 
tijd instellen. De volgende procedures beschrijven hoe u de klok kunt instellen, de dagelijkse desinfectie kunt plannen en direct 
een desinfectiecyclus kunt starten.

Als u de stekker van de SoClean uit het stopcontact trekt of wanneer er een stroomstoring optreedt, hoeft u alleen de huidige 
tijd opnieuw in te stellen. De desinfectie-instellingen blijven opgeslagen. Voor veilig gebruik raden we aan om uw SoClean 

alleen volgens de instructies in deze handleiding te gebruiken.

Stel huidige tijd in

14:30uur MANUEEL

Stel huidige tijd in

14:30uur MANUEEL

Tijdnotatie:

12u

24u

MANUEEL

De klok instellen

1. Druk op de knop .

2. U kunt de tijd veranderen door op de knop  of  

te drukken totdat uw huidige tijd verschijnt. Door de knop 

ingedrukt te houden, gaat de tijd sneller. Druk nogmaals op 

de knop  om uw tijd op te slaan en terug te keren naar 

het beginscherm.

24-uurs klok

Voor weergave in 24-uurs notatie:

1. Druk tegelijkertijd op de knoppen  en .

2. Druk nadat u “Tijdnotatie” heeft geselecteerd op de  
knop MANUEEL . 

3. Kies de 12- of 24-uurs notatie met behulp van de knop .

4. MANUEEL .

5. Druk op de knop  om op te slaan.

WAARSCHUWING: Zorg in het geval van stroomuitval in uw 
huis of van het SoClean-apparaat ervoor dat de juiste kloktijd 
en cyclusstarttijd zijn ingesteld voordat u uw PAP-machine 
gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit ertoe leiden dat het 
SoClean-apparaat op een onverwacht tijdstip in werking treedt.

WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat de juiste kloktijd en 
cyclusstarttijd zijn ingesteld voordat u uw PAP-machine 
gebruikt. Let in het bijzonder op de uurinstelling bij gebruik 
van de 12-uurs modus. Als u dit niet doet, kan dit ertoe 
leiden dat het SoClean-apparaat op een onverwacht tijdstip 
in werking treedt.
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Stel looptijd in
(in minuten) MANUEEL

Stel looptijd in
(in minuten) MANUEEL

Stel starttijd in

10:00 UUR

MANUEEL

Stel starttijd in

10:00 UUR

MANUEEL

Cyclusduur/dagelijks  
desinfectieschema instellen

Deze twee processen volgen elkaar op in deze instelling. 

1. Druk op de knop .

2. Druk op de knop  of  om het aantal minuten van 
uw cyclustijd te verkleinen of te vergroten. 

Opmerking: Een looptijd van 5 tot 12 minuten zou uw 
PAP-apparatuur volledig moeten desinfecteren. Als u zich in 
een klimaat met een hoge luchtvochtigheid en temperatuur 
bevindt, kan een langere desinfectiecyclus noodzakelijk zijn.

3. Druk nogmaals op de knop  om de duur van uw 
cyclus op te slaan en de starttijd van de cyclus te plannen. 
Om de starttijdinstelling over te slaan, drukt u nogmaals op 
de knop  wanneer u deze stap bereikt.

4. Druk op de knop  of  om de gewenste starttijd te 
bereiken. Druk nogmaals op de knop  om op te slaan en 
terug te keren naar het beginscherm.

Opmerking: Plan een starttijd ten minste twee uur voor het 
gebruik van de PAP-machine. De gehele desinfectiecyclus 
duurt twee uur plus de desinfectietijd. Een groen 
cyclusindicatielampje betekent dat de cyclus voltooid is.

Handmatige modus

Voor onmiddellijke desinfectie van uw apparatuur. De 
geautomatiseerde dagelijkse desinfectie wordt nog steeds 
uitgevoerd als uw PAP-apparatuur in de desinfectiekamer 
is geplaatst.

Zorg ervoor dat uw PAP-apparatuur op zijn plaats zit en dat 
het SoClean-deksel gesloten is.

1. Druk op de knop MANUEEL  om de desinfectiecyclus te 
starten.

De desinfectiecyclus start onmiddellijk en loopt gedurende 
de ingestelde cyclustijd.

Net zoals bij de normale desinfectieprocedure, dient u op het 
groene licht te wachten voordat u uw masker verwijdert. Het 
is niet nodig om uw masker onmiddellijk nadat het lampje 
groen wordt te verwijderen.

MANUEEL14:30uur

uur
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GEBRUIK VAN UW SOCLEAN

Na de installatie is het gebruik van uw SoClean-apparaat zeer 
eenvoudig. Na het volgen van de aansluitingsprocedure op 
pagina 12 reinigt uw SoClean uw PAP-apparatuur dagelijks.

1. Open het deksel.

2. Plaats de verwijderbare slangopeningstop in een van de 
openingen (figuur 6).

Plaats de verwijderbare slangopeningstop zoals 
is weergegeven in figuur 6. De ronde kant van de 
verwijderbare slangopeningstop bevindt zich buiten het 
SoClean-apparaat.

Opmerking: Uw masker en slang kunnen langs beide 
zijden van de SoClean worden ingevoerd. Verwijder de 
verwijderbare slangopeningstop door deze er simpelweg uit 
te trekken en steek deze in de opening aan de andere kant.

Figuur 6. Installeer de verwijderbare stop
Figuur 7. Het PAP-masker in de desinfectiekamer 
plaatsen

3. Verwijder de plasticfolie van het patroonfilter en plaats 
deze volledig in de sleuf voor het patroonfilter in de 
desinfectiekamer.

4. Plaats uw masker in de desinfectiekamer zodat de 
aangesloten PAP-slang in de slangopening kan rusten, 
tegenover de verwijderbare slangopeningstop (figuur 7).

5. Sluit het deksel met de slang in de opening (figuur 8). 
De SoClean werkt nu automatisch volgens de ingestelde tijd 
en duur. 

Opmerking: De SoClean functioneert niet zonder het 
masker en de slang in de afgesloten desinfectiekamer. 
Verder werkt de SoClean niet als de verwijderbare 
slangopeningstop ontbreekt of niet goed zit.

WAARSCHUWING: Houd het SoClean-deksel gesloten 
totdat het groene statuslampje brandt (ongeveer 2 uur na 
voltooiing van de desinfectiecyclus). Het is noodzakelijk om 
het masker minstens 2 uur in de gesloten desinfectiekamer te 
laten, om ervoor te zorgen dat de ozon zijn uitwerking heeft 
en op de juiste wijze wordt afgevoerd. Na die periode brandt 
het statuslampje groen en is het masker klaar om uit de 
desinfectiekamer te worden verwijderd. Ozon verdwijnt snel in 
een normale atmosfeer. Als u per ongeluk de desinfectiecyclus 
onderbreekt en er ozon vrijkomt door de desinfectiekamer te 
openen voor het einde van de desinfectiecyclus, stap dan 
gewoon weg van het SoClean-apparaat om onbedoelde 
blootstelling te voorkomen.

Tip: De SoClean reinigt uw apparatuur met of zonder water 
in het reservoir. De SoClean zuivert het water alleen als het 
uiteinde van de injectiekoppeling B onder het waterniveau zit.

Figuur 8. Gesloten deksel met PAP-masker erin

WAARSCHUWING: Wijzig de slangdetectieschakelaar 
van uw SoClean-apparaat niet fysiek. Inspecteer de 
slangdetectieschakelaar regelmatig op schade of de 
onmogelijkheid om omhoog/omlaag te bewegen. Als de 
slangdetectieschakelaar op uw SoClean-apparaat uitvalt, kan 
de SoClean op een onverwacht tijdstip in werking treden. 

WAARSCHUWING: Ozon is een gasvormig desinfectiemiddel 
dat op natuurlijke wijze afbreekt nadat het is gevormd. De 
SoClean is ontworpen om ozon veilig in het systeem in te sluiten 
en heeft een katalysatorpatroonfilter in de desinfectiekamer 
om ozon weer om te zetten in zuurstof. In zeldzame gevallen 
kunnen mensen met ademhalingsgevoeligheden last hebben 
van irritatie. Mocht dit gebeuren, beëindig dan het gebruik en 
neem contact op met SoClean.

6. Zodra de cyclus is voltooid (het indicatorlampje is groen), 
opent u het deksel en verwijdert u het PAP-masker. Verwijder 
de verwijderbare stop en plaats deze in de SoClean-
desinfectiekamer.

Tip: Het plaatsen van de verwijderbare stop in de 
desinfectiekamer helpt voorkomen dat de verwijderbare 
stop per ongeluk verloren gaat. 
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VERZORGING EN ONDERHOUD 
VAN UW SOCLEAN-APPARAAT
Veeg het SoClean-apparaat af met een vochtige 
doek. Het neutraliserende voorwasmiddel (niet in alle 
landen verkrijgbaar) mag alleen worden gebruikt met 
uw PAP-apparatuur.

Het SoClean-apparaat niet in water 
onderdompelen of vullen met water!

De terugslagklep en het patroonfilter van de SoClean 
moeten elke 6 maanden vervangen worden. 
Afhankelijk van het gebruik, wordt er na ongeveer zes 
maanden een herinneringsbericht weergegeven op 
het display.

Als u benodigdheden (patroonfilter, terugslagklep of 
neutraliserend voorwasmiddel) wenst bij te bestellen, 
kunt u contact opnemen met uw erkende verkoper of 
een bezoek brengen aan SoClean.com en zoeken 
naar het gewenste onderdeel.

Als de SoClean is gevallen of zichtbaar is beschadigd, 
of als er scheuren in de slang of behuizing worden 
opgemerkt, stop dan met het gebruik van de SoClean 
en neem contact op met de klantenservice.

VEELGESTELDE VRAGEN

1. Wordt mijn PAP-apparatuur nat van de SoClean? 
Nee, de SoClean vernietigt 99,9% van PAP-ziektekiemen 
en bacteriën met ozon. Tijdens dit proces worden er geen 
vloeistoffen of water gebruikt. Restwater in het reservoir 
wordt gedesinfecteerd, zoals is beschreven op pagina 20, 
zolang de injectiekoppeling B in water is ondergedompeld.

2. Is de SoClean schadelijk voor mens of milieu? Nee, 
de SoClean vernietigt 99,9% van PAP-ziektekiemen en 
bacteriën met ozon. Deze technologie wordt gebruikt op 
groenten, fruit en drinkwater. De SoClean produceert ozon in 
een gesloten systeem. De ozon desinfecteert uw apparatuur 
en breekt op natuurlijke wijze binnen twee uur volledig 
af tot gewone zuurstof. Bovendien zet het meegeleverde 
patroonfilter ozon weer om in gewone zuurstof.

3. Hoe weet ik dat mijn SoClean goed werkt? Nadat 
de desinfectiecyclus succesvol is afgerond, brandt het 
statusindicatorlampje groen. Uw PAP-apparatuur heeft een 
lichte, schone geur.

4. Wat als ik de geur die de SoClean achterlaat te 
sterk vind? Was uw apparatuur met het neutraliserende 
voorwasmiddel (niet in alle landen verkrijgbaar) en niet met 
geparfumeerde zeepproducten (beschreven op pagina 12). 
Deze producten kunnen reageren op het oxidatieproces en 
ongewenste geuren produceren. Als de geur sterk blijft, kunt 
u een van deze stappen proberen: (1) Voordat u uw masker 
opdoet voor het slapengaan, kunt u uw PAP 20 seconden 
laten werken om een mogelijke geur weg te blazen. (2) Plan 
de machine om vroeger op de dag te werken, zodat eventuele 
restgeur ‘s avonds is verdwenen. (3) Verhoog de cyclustijd 
tot 12 minuten gedurende enkele dagen. Een sterke geur 
kan wijzen op een hoge hoeveelheid geoxideerde organische 
stoffen, zoals geurend wasmiddel. Een langere cyclus kan 
deze organische stoffen volledig verwijderen. U kunt de cyclus 
weer verkorten als dit helpt de geur te verminderen.

5. Wat moet ik doen als mijn indicatorlampje rood of 
geel wordt? Dit betekent dat de desinfectiecyclus nog niet 
is afgerond. Wacht tot het lampje groen wordt om uw PAP-
apparatuur uit de SoClean-desinfectiekamer te verwijderen. 
(Zie pagina 9).

6. Het is meer dan twee uur geleden dat de SoClean 
een cyclus voltooide, maar het indicatorlampje is nog 
steeds geel. Waarom? Sommige soorten binnenverlichting 
maken het moeilijk om de gele en groene lichten op de 
SoClean te onderscheiden. Controleer of er groen licht 
zichtbaar is voordat u uw SoClean opent, om er zeker van te 
zijn dat er een cyclus is voltooid en dat uw PAP-apparatuur 
is gedesinfecteerd en klaar voor gebruik. In dit geval kunt 
u het deksel openen.

7. Wat moet ik doen als het indicatorlampje uit is 
na een geplande desinfectietijd? De SoClean is groen 
wanneer een desinfectiecyclus succesvol is voltooid. Als het 
lampje uit is, is de cyclus niet gestart. 

Vaak voorkomende redenen hiervoor zijn dat het deksel 
niet goed is afgesloten, dat er geen masker in de 
desinfectiekamer zat tijdens de desinfectietijd of dat de 
verwijderbare stop ontbreekt of niet goed zit (zie pagina 
20). Als alles er goed uitziet, sluit dan het deksel en druk op 
de knop MANUEEL  om te testen. Eventuele foutmeldingen 
worden weergegeven op het scherm (zie pagina 9 voor 
foutmeldingen).

8. Wat als ik de ingeplande desinfectietijd heb gemist, 
maar ik toch mijn apparatuur wil desinfecteren? U kunt 
de handmatige functie gebruiken om een cyclus uit te 
voeren. (Zie pagina 19).

9. Waarom zegt mijn display: filterpakket bestellen? 
Dit bericht wordt ongeveer om de 6 maanden weergegeven, 
afhankelijk van het gebruik, als herinnering om regelmatig 
het patroonfilter en de terugslagklep te vervangen. Deze 
onderdelen slijten door regelmatig gebruik. U kunt het 
patroonfilter en de terugslagklep samen kopen in een 
patroonfilterpakket (PN1207). Om bij te bestellen, kunt u 
contact opnemen met uw erkende verkoper of een bezoek 
brengen aan SoClean.com.

10. Zijn er materialen die ik niet in de SoClean mag 
stoppen? Het SoClean-apparaat is ontworpen om alleen 
uw PAP-apparatuur te desinfecteren. Nylon en natuurlijk 
rubber breken af wanneer ze aan ozon blootgesteld worden. 
Over het algemeen gebruiken de PAP-fabrikanten deze 
materialen niet in hun reservoirs, slangen, maskers of 
hoofddeksels. Als u vragen heeft, neem dan contact op met 
uw PAP-fabrikant, leverancier of SoClean.

11. Mijn masker voelt vettig aan, wat moet ik doen? 
De chemie van de huid is uniek. Sommige mensen met 
een vettige huid moeten het masker af en toe met de 
hand wassen. Als u uw masker met de hand wast, gebruik 
dan het neutraliserende voorwasmiddel of een geur- en 
kleurstofvrij afwasmiddel.

12. Hoe vaak moet ik mijn PAP-apparatuur wassen? 
PAP-apparatuur moet regelmatig worden gewassen met het 
meegeleverde neutraliserende voorwasmiddel of een geur- 
en kleurstofvrij afwasmiddel.

Voor verdere vragen of zorgen, bezoek onze website: 
SoClean.com.

Koop uw patroonfilterpakketten alleen bij SoClean®. Originele 
patroonfilterpakketten kunnen worden gekocht bij SoClean 
via online marktplaatsen als Amazon® en eBay®, in aanvulling 
op SoClean.com. Verzeker u ervan dat de verkoper van uw 
patroonfilterpakket SoClean is, en niet een andere verkoper, 
om de echtheid van uw patroonfilterpakket te garanderen. 
SoClean heeft ontdekt dat er vervalste patroonfilterpakketten 
worden verkocht, met name op Amazon® en eBay®, 
met terugslagkleppen en filters die lekken en schade 
kunnen veroorzaken aan uw SoClean-apparaat of aan uw 
eigendommen. Neem onmiddellijk contact op met SoClean als 
u problemen hebt gehad met uw patroonfilterpakket.

Amazon® is een geregistreerd handelsmerk van Amazon Technologies; Inc. 
eBay® is een geregistreerd handelsmerk van eBay; Inc. SoClean® is een 
geregistreerd handelsmerk van SoClean, Inc.

Ga voor informatie over garantie naar SoClean.com/warranty.
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UW GEZONDHEID EN OZONVEILIGHEID

• Geactiveerde zuurstof, de triatomische vorm van 
zuurstof (O3), staat bekend als ozongas.

• Ozon is een effectief onzichtbaar desinfectiemiddel.

• SoClean gebruikt ozon voor het desinfecteren van 
apparatuur die gebruik maakt van positieve luchtdruk; 
ozon komt alleen in contact met de PAP-apparatuur, niet 
met de gebruiker.

• SoClean is ontworpen om de ozonproductie voldoende 
te beheersen om uw PAP-apparatuur te desinfecteren 
en overmatige blootstelling te beperken.

• Hoewel het inademen van grote hoeveelheden ozon 
de ademhaling van mensen en huisdieren kan irriteren, 
zorgt het volgen van de gebruiksaanwijzing ervoor dat 
SoClean-gebruikers geen grote hoeveelheden ozon 
inademen.

• De geur van ozon is bij lage concentraties door 
sommige mensen waarneembaar. De geur van ozon 
heeft de eigenschap van een zoete chloorachtige geur. 
Als er een sterke ozongeur wordt gedetecteerd wanneer 
de SoClean werkt volgens de gebruiksaanwijzing, 
controleer dan op zichtbare schade, zoals scheuren in 
de behuizing of slangaansluitingen.

• Personen met chronische of acute ademhalingsproblemen 
zoals astma, bronchitis, verkoudheid, griep en geïrriteerde 
ademhalingswegen (mond, neus, keel) moeten hun arts 
raadplegen over het gebruik van dit product.

• Ozon verdwijnt snel in een normale atmosfeer. Als u per 
ongeluk de desinfectiecyclus onderbreekt en er ozon 
vrijkomt door de desinfectiekamer te openen voor het 
einde van de desinfectiecyclus, stap dan gewoon weg 
van het SoClean-apparaat om onbedoelde blootstelling 
te voorkomen.

• Net als zuurstof versnelt ozon de verbranding. Houd het 
apparaat uit de buurt van warmtebronnen, vonken en 
open vuur.

• Gebruik de producten alleen op de manier zoals 
is beschreven in de gebruikershandleiding. Als de 
apparatuur wordt gebruikt op een manier die niet 
door de fabrikant is gespecificeerd, kan de door de 
apparatuur geboden veiligheidsbescherming worden 
aangetast.

• Als de SoClean is gevallen of zichtbaar is beschadigd, 
of als er scheuren in de slang of behuizing worden 
opgemerkt, stop dan met het gebruik van de SoClean 
en neem contact op met SoClean.

• Als u ozon ruikt en denkt dat het SoClean-apparaat niet 
goed werkt, schakel dan de stroomtoevoer naar het 
apparaat uit en neem contact op met SoClean.

CLASSIFICATIE, SYMBOLEN, FCC-KENNISGEVING
Classificatie
US FDA klasse I volgens 21 CFR § 880.6890 - Desinfectiemiddelen voor algemene doeleinden.
EG/EU MDD-klasse IIa volgens 93/42/EEG Bijlage IX Voorschrift 15 - Specifieke desinfectie-, reinigings- en spoelmiddelen.

Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur 
(AEEA). Het is de verantwoordelijkheid van de 
eindgebruiker om zich van deze apparatuur op een 
aangewezen inzamelpunt te ontdoen. 

Voldoet aan de “Richtlijn betreffende 
medische hulpmiddelen” van de 
Europese Unie. 

Serienummer

0120

Catalogus-
nummer

Symbolen

Voorzorgsmaatregelen voor een doeltreffend gebruik van de SoClean

Productiedatum

Handleiding 
raadplegen

Fabrikant
JDI Electronics Factory
Sima Industrial Zone, Sima Village, Changping Town, 
Dongguan City, Guangdong Province, China 523570

SoClean.com 00800 5558 8811

Niet 
gemaakt van 
natuurrubber - 
latex 

Gemachtigde 
vertegenwoordiger 
in de Europese 
Gemeenschap

EC REP

FCC-kennisgeving

Merk op dat wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk 
is voor de naleving, de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig kunnen maken.

OPMERKING: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig deel 
18 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie 
bij installatie in een woning. Deze apparatuur produceert, gebruikt en kan radiofrequente energie uitstralen en kan, indien niet 
geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke interferentie veroorzaken voor radiocommunicatie. Er is echter geen 
garantie dat er in een bepaalde installatie geen interferentie optreedt. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt voor 
radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en aan te zetten, wordt de gebruiker verzocht om te 
proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen:

• Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
• Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger. 
• Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten. 
• Raadpleeg de verkoper of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.
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