
M O U N TA I N  S A F E T Y  R E S E A R C H
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GEVAAR
Dit product maakt chloor-zuurstofverbindingen uit een natriumchlorideoplossing door middel 
van een elektrolytisch proces.

EERSTE HULP
Houd dit productlabel bij de hand wanneer u een arts belt of naar een arts toegaat voor 
behandeling.

Bij contact met de ogen: Houd het oog open en spoel het met water gedurende 15-20 
minuten. Verwijder eventuele contactlenzen na 5 minuten. Blijf het oog spoelen. Bel een arts 
voor verdere behandeling.

Bij inslikken: Bel onmiddellijk een arts voor behandelingsadvies. Laat het slachtoffer kleine 
slokjes uit een glas water drinken. Wek geen braken op tenzij anders aangegeven door een 
arts. Probeer niet om een bewusteloos slachtoffer via de mond iets toe te dienen.

Bij contact met de huid: Trek kleding waarop de oplossing terecht is gekomen uit. Spoel de 
huid met ruime hoeveelheden water gedurende 15-20 minuten. Bel een arts voor behande-
lingsadvies.

WAARSCHUWINGEN
Gevaarlijk voor mensen en huisdieren.

GEVAAR Veroorzaakt onherstelbare schade aan de ogen. Vermijd contact met de ogen of 
de kleding. Schadelijk bij inslikken. Kan huidirritaties veroorzaken.

MILIEURISICO’S
Dit product is giftig voor vissen en andere in water levende organismen.

FYSIEKE/CHEMISCHE GEVAREN
Uit de buurt houden van ontvlambare, organische of andere snel oxideerbare materialen.

Dit product bevat batterijen. Batterijen kunnen gaan lekken of exploderen wanneer ze 
worden opengemaakt, kortgesloten, opgeladen of in het vuur worden geworpen. Veeg de 
batterijcontacten vóór gebruik schoon met een droge doek. Bewaar batterijen niet in direct 
zonlicht, bij hoge temperaturen of een hoge vochtigheidsgraad.

VOORDAT U DEZE WATERZUIVERAAR GAAT GEBRUIKEN, MOET U ALLE INSTRUCTIES EN 
WAARSCHUWINGEN IN DEZE HANDLEIDING LEZEN EN BEGRIJPEN.

Wanneer u niet alle waarschuwingen en instructies in acht neemt, kan dit leiden tot schade 
aan eigendommen, ernstig letsel of ziekte.

BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN

MIOX is een hoogwaardig waterbehandelingssysteem voor steden dat is terug-
gebracht tot zakformaat. De zuiveraar maakt gebruik van gewoon zout, een paar 
druppels water, stroom van twee CR123-batterijen en exclusieve technologie om een 
kleine dosis gemengde oxidanten te produceren. Door de oplossing aan water toe 
te voegen en enige tijd te wachten kan water van twijfelachtige kwaliteit worden 
veranderd in drinkbaar water. De vereiste behandelingstijd varieert voor de verschil-
lende micro-organismen: Virussen en bacteriën, 15 minuten; Giardia, 30 minuten; 
Cryptosporidium, 4 uur.

Het zuiveringsproces wordt gestart  
door zout te combineren met een kleine 
hoeveelheid water.

Door elektrische activering van de 
zoutoplossing worden krachtige 
gemengde oxidanten gecreëerd.

Voeg de behandelingsoplossing toe aan het 
besmette water, wacht enige tijd en u hebt 
drinkbaar water.

NaOCL

Inhoud van de set MIOX® waterzuiveraar

 Rotszout – 28 g

 CR123-lithiumbatterijen – 2 batterijen

 Veiligheidsindicatorstrips – 50 strips

 Handleiding

 Opbergzak

Gewicht Pen – 99 g

 Set – 227 g

Afmetingen Pen – 18 x 2,5 cm

 Set – 18 x 10 x 4 cm

Gebruikstemperatuurbereik -6-54 °C

Waterbestendigheid Tot 18 m

Maximale hoogte 18 km

Batterijen 2 x CR123 lithium camerabatterijen (6V totaal)

Batterijlevensduur* 200 ± liter  
 (afhankelijk van gebruik, water en kwaliteit van de batterijen)

Zout Rotszout, korrels of kristallen (geschikt voor consumptie)

Levensduur zout* 200 ± liter per verpakking van 28 g

Eén volle zoutkamer 20 ± behandelingen

Veiligheidsindicatorstrips 50 specifiek geformuleerde teststrips voor vrij chloor

Levensduur veiligheidsindicatorstrips 2 jaar

*De waarden voor productlevensduur zijn maximumwaarden. De minimumwaarden zijn 
normaal gesproken de helft van de aangegeven levensduur. De gemiddelde levensduur 
valt tussen deze twee waarden.

Ga naar www.msrgear.com voor meer informatie over MIOX en andere MSR-waterbe-
handelingsproducten.

Zuiveraar
Er kan een onschadelijke witte zoutkorst ontstaan rond de zoutkamer, maar deze kan eenvoudig wor-
den afgeveegd of afgespoeld.

Batterijen
Koop voordelige CR123-batterijen in grote hoeveelheden online op www.surefire.com.
Gebruik bij vorst de eigen lichaamswarmte om de batterijen op te warmen.
Hanteer de batterijen alleen met droge handen en in een droge omgeving om corrosie te voorkomen.

Zout 
In de zuiveraar kan elk voor consumptie geschikt zout worden gebruikt.
Gebruik kristallen in plaats van korrels voor een betere waterstroming en langer gebruik.

Veiligheidsindicatorstrips 
De veiligheidsindicatorstrips hoeven niet na elke waterbehandeling te worden gebruikt.
Gebruik de strips in de volgende belangrijke gevallen:

Gebruik veiligheidsindicatorstrips bij het leren gebruiken van de MIOX® waterzuiveraar. Gebruik vei-
ligheidsindicatorstrips bij nieuwe waterbronnen om het vereiste aantal behandelingen voor dat water 
te bepalen. In de meeste gevallen is één behandeling voldoende, maar er zijn bronnen met een hoog 
gehalte aan mineralen, deeltjes, opgeloste vaste stoffen en/of bacteriën waarvoor extra behandelingen 
zijn vereist.

Gebruik veiligheidsindicatorstrips bij weersomstandigheden (regen etc.) waardoor de samenstelling van 
de waterbron kan worden gewijzigd.

Voer geen tests uit op kraanwater dat niet is behandeld met de MIOX waterzuiveraar aangezien het 
chloorgehalte te laag is voor registratie op de strips. De strips meten het gehalte aan vrij chloor in het 
specifieke bereik zoals geproduceerd door de MIOX waterzuiveraar.

Verbruiksartikelen
Extra rotszout en veiligheidsindicatorstrips voor uw MIOX® waterzuiveraar zijn verkrijgbaar bij elke 
lokale MSR-dealer of via internet.

Water verzamelen
Gebruik het schoonste beschikbare water.
Gebruik een zakdoek of MugMate™ koffie/theefilter om vaste deeltjes uit te filteren.
Gebruik een Packtowl® of spons om water te verzamelen in zeer kleine stroompjes.
Gebruik vitamine C (ascorbinezuur) om de smaak van water uit minder schone bronnen te verbeteren of 
voeg siroop toe nadat de behandelingstijd volledig is verstreken.

Bediening
De zuiveringscel kan maar een zeer kleine hoeveelheid water bevatten (minder dan 1/4 theelepel).
De watertemperatuur heeft geen invloed op de behandelingstijd.
Bij vorst kan de zoutoplossing bevriezen op de zeef van de zoutkamer, zodat deze moet worden 
schoongemaakt met een vingernagel.
Water dat ijs bevat kan niet effectief worden behandeld met MIOX of andere desinfectanten. IJs kan 
micro-organismen beschermen.

Zuiveraar temperatuurbereik voor opbergen -28-70 °C 

 Verwijder de batterijen met droge handen in een droge omgeving  
 alvorens de waterzuiveraar voor langere tijd op te bergen.

 Spoel de binnenzijde van de zuiveringscel en de zoutkamer alvorens  
 de waterzuiveraar voor langere tijd op te bergen. 

 Berg de waterzuiveraar op een koele, droge plaats op.

Batterijen Levensduur bij opbergen 7-10 jaar

 Verwijder de batterijen met droge handen in een droge  
 omgeving alvorens deze voor langere tijd op te bergen.

 Berg de batterijen op een koele, droge plaats op.

Zout Berg de batterijen op in een afgesloten plastic zak  
 om ze tegen vocht te beschermen.

 Berg de batterijen op een koele, droge plaats op.

Veiligheidsindicatorstrips Levensduur bij opbergen 2 jaar 

 Berg de strips in een afgesloten verpakking  
 op om deze tegen vocht te beschermen.

 Berg de strips op bij kamertemperatuur.
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MIOX® WATERZUIVERAAR

BEPERKTE LEVENSLANGE GARANTIE/BEPERKING VAN  
VERHAALSMOGELIJKHEDEN EN AANSPRAKELIJKHEID

VS en Canada
Beperkte garantie Cascade Designs, Inc. (“Cascade”) garandeert de oorspronkelijk eigenaar (“Eigenaar”) bij 
normaal gebruik en onderhoud dat het bijgevoegde product (“Product”) vrij is van defecten in materialen 
en fabricage voor de levensduur van het Product. Elke garantie tegen defecten in materialen en fabricage 
vervalt wanneer het Product (i) op enige manier is gewijzigd, (ii) is gebruikt voor doeleinden waarvoor het 
niet is ontworpen of (iii) niet goed is onderhouden. De garantie vervalt eveneens wanneer de Gebruiker (i) 
de voor het Product geldende waarschuwingen en instructies niet heeft opgevolgd of (ii) het Product heeft 
blootgesteld aan misbruik of verwaarlozing.
Tijdens de garantieperiode worden originele onderdelen van het Product die naar oordeel van Cascade een defect vertonen in 
materiaal of fabricage gerepareerd of vervangen, als enige verhaalsmogelijkheid van de Eigenaar. Cascade behoudt zich het recht 
voor om een uit productie genomen product te vervangen door een nieuw product met een vergelijkbare waarde en functie. Een 
geretourneerd product dat als niet repareerbaar wordt beschouwd wordt het eigendom van Cascade en wordt niet geretourneerd.
BEHOUDENS DE BEPERKTE GARANTIE ZOALS HIERBOVEN OMSCHREVEN EN VOORZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN ONDER HET 
TOEPASSELIJKE RECHT VERSTREKKEN CASCADE, AAN CASCADE GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN HUN LEVERANCIERS GEEN 
ENKELE GARANTIE, ZIJ HET UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, EN WIJZEN ZIJ ALLE UITDRUKKELIJKE, STILZWIJGENDE OF WETTELIJKE 
GARANTIES, VERPLICHTINGEN EN VOORWAARDEN TEN AANZIEN VAN HET PRODUCT AF, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET 
BEPERKT TOT ENIGE STILZWIJGENDE GARANTIES MET BETREKKING TOT VERHANDELBAARHEID, AFWEZIGHEID VAN VERBORGEN 
GEBREKEN, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF OVEREENSTEMMING MET EEN BEPAALDE OMSCHRIJVING.

Garantieservice Om krachtens deze garantie voor service in aanmerking te komen, moet het onder de garantie vallende Product 
worden aangeboden bij een erkende dealer van Cascade-producten. In de Verenigde Staten en Canada kan garantieservice 
tevens worden verkregen door te bellen naar 1.800.531.9531 [M-V, 8:00-16:30, PDT]. De Eigenaar is verantwoordelijk voor 
alle kosten voor het retourneren van het Product aan Cascade voor service. Indien Cascade van oordeel is dat het Product in 
aanmerking komt voor garantiereparatie of vervanging, betaalt Cascade de verzend- en behandelingskosten voor de retournering 
van het gerepareerde of vervangen Product aan de Eigenaar. In gevallen waarin Cascade van oordeel is dat een geretourneerd 
Product niet in aanmerking komt voor garantieservice, zal Cascade, voorzover mogelijk, het Product repareren voor een redelijke 
prijs waarin de verzend- en behandelingskosten zijn inbegrepen. Ga voor meer informatie over het retourneren van producten voor 
garantieservice naar www.msrgear.com.
Beperking van verhaalsmogelijkheden Indien een bevoegde rechtbank van oordeel is dat inbreuk is gemaakt op de hierboven 
omschreven beperkte garantie, is Cascade uitsluitend gehouden tot reparatie danwel vervanging van het Product. Indien de 
hierboven genoemde verhaalsmogelijkheid haar essentiële doel mist, zal Cascade in ruil voor retournering van het Product de 
oorspronkelijke aankoopprijs van het Product vergoeden aan de Eigenaar. DE HIERBOVEN GENOEMDE VERHAALSMOGELIJKHEID 
IS DE ENIGE VERHAALSMOGELIJKHEID VAN DE EIGENAAR JEGENS CASCADE, AAN CASCADE GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN 
HUN LEVERANCIERS, ONGEACHT WELKE JURIDISCHE THEORIE DAN OOK.

Beperking van aansprakelijkheid De maximale aansprakelijkheid van Cascade, aan Cascade gelieerde ondernemingen en hun leve-
ranciers is beperkt tot de vergoeding van incidentele schade tot een bedrag dat niet hoger is dan de oorspronkelijke aankoopprijs van 
het Product. CASCADE, AAN CASCADE GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN HUN LEVERANCIERS WIJZEN ELKE AANSPRAKELIJKHEID 
VOOR ENIGE GEVOLGSCHADE OF ANDERE SCHADE VOORTVLOEIEND UIT ENIGE WILLEKEURIGE OMSTANDIGHEID AF. DEZE 
UITSLUITING EN BEPERKING IS VAN TOEPASSING OP ALLE JURIDISCHE THEORIEËN OP BASIS WAARVAN SCHADEVERGOEDING 
KAN WORDEN GEËIST, EN IS ZELFS VAN TOEPASSING WANNEER ENIGE VERHAALSMOGELIJKHEID HAAR ESSENTIËLE DOEL 
MIST.
Deze beperkte garantie verleent de Eigenaar specifieke wettelijke rechten; de Eigenaar kan beschikken over aanvullende rechten 
die van staat tot staat variëren.
Volg altijd alle instructies met betrekking tot gebruik, veiligheid en bediening van dit of enig ander Cascade-product.
Wettelijke rechten van consumenten binnen de Europese Unie worden hierdoor niet beïnvloed.

Zie binnenzijde voor meer informatie.

PROBLEMEN OPLOSSENSPECIFICATIES TIPSOPBERGEN
WERKING VAN DE MIOX® WATERZUIVERAAR

LED-activiteit

ProbleemBetekenisOorzaakOplossing
SALT permanent rood 
(te weinig zout)

Zoutoplossing te 
zwak

Zout droogBevochtig het zout (zie stap 1)

Zoutoplossing vast in zout-
kamer

Draai het bovendeksel los, houd 
het zout tegen met de duim en giet 
de zoutoplossing vanuit de zoutka-
mer in de zuiveringscel

Te weinig zout in zoutkamerVul zout bij (zie stap 1)

Te weinig water in zuive-
ringscel

Vul water bij (zie stap 1)

Zeef in zoutkamer verstoptSchraap de zeef schoon met een 
vingernagel

*Te weinig zout in oplossingSchud de zuiveraar opnieuw, 
30-50 keer

Batterijen koudWarm de batterijen op met 
lichaamswarmte

BATT knippert rood 
en RUN permanent 
groen

Batterijen zwakBatterijen voor 2/3 leegDe MIOX® oplossing kan veilig 
worden gebruikt. Gebruik om de 
batterijlevensduur te verlengen 
minder behandelingsklikken 
(1L-klikken 4X in plaats van 4L-
klikken 1X)

Batterijen overbelastWacht 5+ minuten tussen acti-
veringen

Batterijen koudWarm de batterijen op met 
lichaamswarmte

BATT permanent roodBatterijen te zwak 
voor activering

Vervang de batterijen

Geen lampjesBatterijaansluiting 
onderbroken

Controleer de contactstrip van de 
batterijen (zie stap 2)

Batterijen gedeuktVervang de batterijen

Batterijen leegVervang de batterijen

Veiligheidsindicatorstrips

ProbleemOplossing
Strips niet beschikbaar, te oud 
of worden niet paars

Voeg 8 behandelingen toe aan het water en wacht de bijbehorende tijd 
(Bijv. 4L-klikken 2X toegevoegd aan 1L water)

*Waterbronnen met zeer hoge gehaltes aan tannine of calciumcarbonaat kunnen zich binden met het zout. In zeldzame 
gevallen kan een kleine hoeveelheid kraanwater nodig zijn om de behandelingsoplossing te maken. U kunt ook de laat-
ste in de houder achtergebleven druppels water gebruiken.

Neem voor productser vice en –informatie contact  op met

C a s c a d e  D e s i g n s ,  L t d .
Dwye r  Road ,  M id l e t o n ,  Co .  Co r k ,  I r e l a nd

Te l e f oon :  +353 .21 .462  1400
www.ms rgea r. c om



Stap 2 kan thuis worden uitgevoerd, vóór gebruik in het veld.

1. Schroef het onderdeksel los.
 Buig de contactstrip van de batterijen opzij.

2. Plaats twee CR123-lithiumbatterijen.
3. Druk de contactstrip tegen de batterijen.

 Draai het onderdeksel weer stevig vast.
4. Draai het bovendeksel los.
5. Vul de zoutkamer met rotszout.
6. Bevochtig het rotszout met enkele druppels water.

 Draai het bovendeksel weer stevig vast.

1. Wacht 10 minuten.
2. Dompel het testgedeelte van een veiligheidsindicatorstrip onder in het behandelde water.
3. Haal de teststrip weer uit het water en wacht 15 seconden.
4. Vergelijk de kleur van de tweede teststrip met de kleurentabel op de verpakking.

Als de strip NIET paars kleurt tot het niveau ‘OK’, herhaal dan de stappen 3-5  
zoals vereist.
Als de teststrip wel paars kleurt tot het niveau ‘OK’, ga dan naar stap 7.

1. Schroef de zoutkamer los.
2. Doe enkele druppels water in de zuiveringscel.
3. Schroef de zoutkamer stevig vast.
4. Schud de zuiveraar krachtig op en neer (ca. 15-30 keer).

1. Vul een fles of zak met te behandelen water.
2. Noteer de hoeveelheid verzameld water.

Deze informatie is nodig bij stap 4.

1. Houd de zuiveraar rechtop.
2. Verwijder de zoutkamer.

De zuiveringscel dient voor ten minste 3/4 gevuld te zijn met zoutoplossing.
3. Raadpleeg de tabel met knopklikken onder aan de zuiveraar.

Noteer het juiste aantal klikken voor het aantal liters (L).
4. Kijk naar het LED-paneel en druk op de activeringsknop (1, 2, 3 of 4 klikken).

Het groene lampje RUN brandt terwijl de oplossing borrelt in de zuiveringscel.
Het groene lampje gaat uit als de oplossing klaar is voor gebruik.
Als andere lampjes gaan branden, raadpleegt u Problemen oplossen op de achterzijde.

1. Giet MIOX oplossing in de houder met te 
behandelen water.

2. Schud of roer om te mengen.
3. Dompel het testgedeelte van een veiligheids-

indicatorstrip onder in het behandelde water.
4. Haal de teststrip weer uit het water en wacht 

15 seconden.
5. Vergelijk de kleur van de teststrip met  

de kleurentabel op de verpakking.
Als de strip NIET paars kleurt tot het  
niveau ‘OK’, herhaal dan de stappen 3-5 
zoals vereist.
Als de teststrip wel paars kleurt tot het 
niveau ‘OK’, ga dan naar stap 6.

BEDIENINGSINSTRUCTIES MIOX WATERZUIVERAAR
Voordat u deze waterzuiveraar gaat gebruiken, moet u ALLE instructies en 
waarschuwingen in deze handleiding lezen en begrijpen.

1. Giet wat behandeld water op de schroefdraad van het deksel.
2. Sluit het deksel en schud de houder 3 keer op en neer.
3. Wacht voor de rest van de behandelingstijd.

ONDERDELEN VAN UW MIOX® WATERZUIVERAAR

Draai bovendeksel  
stevig vast

WATER VERZAMELEN

DE ZOUTOPLOSSING MAKENDE ZUIVERAAR VOORBEREIDEN

DE ZOUTOPLOSSING ACTIVEREN WATER BEHANDELEN EN TESTEN DE BEHANDELING VOLTOOIENVERDERGAAN MET DE BEHANDELINGSTEST

Plaatsing rotszout

Bovendeksel

Rotszout

Zoutkamer

Zuiveringscel

Behuizing  
MIOX®  

waterzuiveraar

Veiligheids-
indicatorstrips LED-lampjes

Activeringsknop

Tabel met aantal 
knopklikken

Contactstrip  
batterijen

Trek de contactstrip  
naar achteren alvorens de  

batterijen te plaatsen.

CR123-batterijen

Onderdeksel

Band

1/2 liter = 1/2 quart = 16 oz.

1 liter = 1 quart = 32 oz.

2 liter = 2 quarts = 64 oz.

4 liter = 1 gallon = 128 oz.

4L

2L

32 oz.

16 oz.

2L-10L

WAARSCHUWING

Gebruik geen zeewater. MIOX maakt geen drinkbaar water van zout of brak 
water. Gebruik zo schoon mogelijk water. Mijd waterbronnen met een hoog 
gehalte aan chemische stoffen, zoals bij mijn- of landbouwactiviteiten. MIOX biedt 
geen effectieve vermindering van zware metalen of hoge niveaus van chemische 
verontreiniging. Zorg dat u weet hoe u dit product moet gebruiken om schoon, 
drinkbaar water te maken.

WAARSCHUWING

Lees de strip binnen 15 seconden af, anders kan de kleur vervagen. Gebruik een 
teststrip niet opnieuw nadat deze paars is verkleurd.

WAARSCHUWING

Wrijf niet in uw ogen tijdens het gebruik van de waterzuiveraar. MIOX produceert 
een chemische oxidant die schadelijk is voor de ogen. Dezelfde oxidant kan ook 
de huid irriteren en permanente vlekken op kleding veroorzaken. Houd de zuive-
raar bij stap 4 ten minste 30 cm van uw gezicht en kleding. Spoel de zuiveraar 
om en was de handen na gebruik.
Zie ook Eerste hulp.

WAARSCHUWING

Laat de volledige behandelingstijd verstrijken. Vul geen water bij in de houder na 
het behandelingsproces. Als u na deze stap water toevoegt, wordt de behande-
lingsoplossing verdund en neemt het risico op besmetting toe. Voeg geen siroop 
toe aan het behandelde water voordat de behandelingstijd is verstreken, hierdoor 
kan het behandelingsproces worden gestopt. Spoel de schroefdraden van de 
houder en het deksel met behandeld water om te voorkomen dat u toch besmet 
water binnenkrijgt.

1 klik = ,5 liter

2 klikken = 1 liter

3 klikken = 2 liter

4 klikken = 4 liter

Minimaal 30 cm

15-30 X

5X

TE LAAG

EINDE
HERHAAL  
STAP 3-5

OK+

OK

GA VERDER MET

15 SEC.

EINDE

10 MIN.

WACHT

SCHUD 3X

 Virussen en bacteriën 15 minuten
 Giardia 30 minuten
 Cryptosporidium 4 uur

TOTALE  
WACHTTIJD

4 
uur

15

30

15 SEC.

OK

TE LAAG

OK+

HERHAAL  
STAP 3-5

GA VERDER MET

OF


