
Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het 
apparaat in gebruik neemt. Bewaar de handleiding 
op een veilige plaats voor toekomstige raadpleging.

For other languages see
pettadore.com/pages/manuals
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01 / Maak kennis met uw Air Insight

Infrarood 
sensor 

Batterij 
Status LED

Actieve ozon-
uitstotende 
ventilatie

Knop
Kort indrukken: aan/uit
Ingedrukt houden: 
fabriesksinstellingen

Oplaadpoort

Montagebeugel

3M
9

3M
9448A

Double Coat

48A

uble Coated Tissue Tape

48ATissue Tape

3M
9

3M
9448A

Double Coat

48A

uble Coated Tissue Tape

48ATissue Tape



02 / Inhoud van de doos 

03 / Gebruik

Air Insight USB type C kabel 
(30 cm)  

Montage-
beugel

Schuimsticker Handleiding

3M
9448A

Double Coa

8A
ble Coated Tissue Tape

A
ue Tap

3M
9448A

Double Coa

8A
ble Coated Tissue Tape

A
ue Tap

Please read this manual carefully 
before using. Keep the manual in a safe place 
for future reference.

For other languages see 
pettadore.com/pages/manuals

U
se

r 
M

an
u

al

A
ir

 
In

si
g

h
t

1)  Maak een plek schoon boven de 
 kattenbak (idealiter 20-40 cm van 
 de kattenbak vandaan) of binnenin 
 de kattenbak. Gebruik een 
 droge doek. Gebruik GEEN 
 schoonmaakmiddel, dit kan de 
 sticker nadelig beïnvloeden.  
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2)  Druk kort op de knop om de Air Insight aan te zetten: het   
 LED-lampje zal driemaal knipperen. 

3) Verwijder de 3M-sticker aan de achterkant, plaats de luchtuitlaat 
 naar beneden en plak deze op de gewenste locatie. Voer gelijk
 matige druk uit voor 10 seconden om te verzekeren dat deze stevig 
 bevestigd is.       



Opladen
Draai de Air Insight 90º tegen de klok in om hem te verwijderen of 
steek hem direct in de oplader. Hij zal volledig opladen in 3,5 uur. 
* De voedingsadapter dient apart aangeschaft te worden.

Functie
Werking: constante cyclus zendt voor 15 
seconden eens per 15 seconden uit.

Na bewegingsdetectie: het apparaat 
zal stoppen met werken nadat de 
bewegingssensor wordt geactiveerd en zal 
1 minuut nadat het huisdier vertrokken is 
ozon uitzenden gedurende 20 minuten.



04 / Snelle installatie

1)  Scan de QR-code of download de Pettadore app in de App   
 Store en Google Play. Meld je aan en log in op de app.

2)  Klik de ‘+’-knop en word door de installatie geleid. 

vanwege de upgrade en update van de Pettadore app, kan de werkelijke 
installatie licht verschillen van de bovengenoemde uitleg. Volg de instructies 
in de huidige Pettadore app!

Let op: 



05 / LED Status & Knop

Werking

Batterij

Knop

Inschakelen Knippert driemaal blauw

Steriliseren: blauw dimmend

LED staat uit

Stand-by: Blauwe LED gaat uit

Stabiel rood

Aan/Uit

Fabrieksinstellingen

Aan het opladen

Kort indrukken

Uitschakelen Knippert eenmaal blauw

Verbonden: constant blauw

Knipperend rood

Beweging gedetecteerd: LED 
knippert driemaal BLAUW

Volledig 
opgeladen

Ingedrukt houden

Lege batterij

Werkend



06 / Technische data 

Model: SU001-T
Voedingsadapter: DC 5V 1A
Batterij: Lithium 2600 mAh
Oplaadtijd: ongeveer 3,5 uur
Garantie: 1 jaar

Grootte: 83 x 83x  33 mm
Netto gewicht: 121 g
Detectiebereik: 50~100 cm 
Toepasbare ruimte: 0.125 m³
Communicatie: Bluetooth

Pettadore
Vasteland 78 Unit A2.14  
3011 BN Rotterdam



07 / Voorzorgsmaatregelen

1. Dit product is niet waterbestendig, was het NOOIT direct in water. 
2. Blokkeer de luchtuitlaat NIET en zorg voor voldoende ventilatie. 
3. Vervang de batterij NIET en haal hem NIET zelf uit elkaar.
4. Indien dit product gebruikt wordt door kinderen, zorg er dan voor 
 dat er te allen tijde een volwassene aanwezig is. 
5. Richt de ventilatie NOOIT op mond en/of neus om ongemak te 
 voorkomen. 
6.  Gelieve op te laden voorafgaand aan het eerste gebruik. 



08 / Garantievoorwaarden

Indien het product buiten de schuld van gebruiker om defect raakt 
tijdens de garantieperiode, wordt het product gerepareerd op kosten 
van Pettadore. In de volgende situaties wordt productschade niet 
gedekt door de garantie: 

1.   Door de gebruiker of derden opzettelijk toegebrachte schade aan 
 het product.
2. Het niet opvolgen van de (QIG)-instructies voor bediening of 
 onderhoud van het product.
3.  Defecten als gevolg van natuurlijke slijtage, inclusief maar niet 
 beperkt tot krassen, corrosie, oxidatie en roest. 
4.  Defecten als gevolg van niet-geautoriseerde reparatie van 
 het product, inclusief maar niet beperkt tot reparatiepogingen of 
 aanpassingen aangebracht door de gebruiker of derden.

For other languages see pettadore.com/pages/manuals! !
De afbeeldingen in deze handleiding zijn enkel bedoeld ter ondersteuning van de toelichting. 

Het werkelijke product kan variëren door productieverbeteringen.






