
Manual de utilizare IONIZATOR AER 

IONIZATOR AER 
Cod produs: 561099 
INFORMAŢII GENERALE 
Ionizatorul de aer este simplu, ieftin şi economic. Cu ajutorul său puteţi reduce considerabil 
nivelul particulelor poluate, al mirosului, al prafului, al polenului şi al gazelor aflate în aerul din 
încăperi. LED-ul verde arată că aparatul crează ioni negativi, cu ajutorul cărora este generat un 
aer curat şi sănătos pentru om. 
Micro-particulele încărcate pozitiv (de exemplu: praful, polenul, fumul, gazele de eşapament) sunt 
atrase în aparat şi apoi  aparatul elimină un aer purificat. Aparatul funcţionează silenţios, nu 
deranjează în timpul activităţilor cotidiene sau al somnului. Nu conţine ventilator sau motor 
zgomotos, nu necesită nici filtre şi purifică aerul pe o suprafaţă de 50m2.  
Consumul de energie nu depăşeşte 5W. Generatorul de ioni şi plăcuţele care captează praful se 
găsesc în interiorul casetei mobile, astfel, curăţarea aparatului este facilă. Dacă LED-ul roşu este 
aprins, aceasta înseamnă că aparatul trebuie curăţat. Designul său compact permite plasarea sa 
în orice tip de încăpere (dormitoare, birouri cu aparatură electronică, săli de aşteptare, bucătării, 
biblioteci,  etc.) în care este nevoie de aer proaspăt şi purificat.   
UTILIZARE  
- Ionizatorul trebuie aşezat la o distanţă de cel puţin 25cm de la pereţi. 
- Asiguraţi-vă că este introdusă corect caseta mobilă. În caz contrar, deconectaţi aparatul, 

introduceţi caseta corect şi reconectaţi-l. 
- Prima dată introduceţi mufa de alimentarevîn priza de intrare din partea inferioară a 

aparatului, apoi ştecherul în priza de alimentare cu curent. 
- Apăsaţi butonul ON/OFF. Aprinderea LED-ului verde arată că aparatul funcţionează corect. 

În scurt timp veţi simţi curentul de aer proaspăt şi purificat care vine dinspre aparat.  
- Dacă se aprinde LED-ul roşu, caseta mobilă nu este introdusă corectsau aparatul trebuie 

curăţat. Verificaţi caseta mobilă sau curăţaţi  plăcuţele de captare a prafului şi generatorul de 
ioni negativi. 

- După curăţarea plăcuţelor şi al generatorului, introduceţi caseta în compartimentul său, şi 
apăsaţi butonul de pornire. 

Curăţare 
Caseta specială, care conţine plăcuţele de captare a prafului şi generatorul de ioni, poate fi 
scoasă cu uşurinţă. Pentru mărirea eficienţei curăţaţi atât plăcuţele, cât şi generatorul. 
Piesele trebuiesc curăţate cel puţin o dată pe lună, dar obligatoriu când LED-ul roşu se aprinde.  
Scoateţi ştecherul din priză, extrageţi caseta şi eliminaţi praful de pe plăcuţe şi generator cu 
ajutorul unei perii, sau folosind o lavetă umedă şi apoi una uscată.  
Asiguraţi-vă că plăcuţele şi ionizatorul sunt uscate înainte de a fi reintroduse în aparat.  
Puneţi plăcuţele şi generatorul în casetă, apoi introduceţi caseta în compartimentul său. 
Introduceţi ştecherul în priză şi apăsaţi butonul ON/OFF pentru a porni aparatul. Dacă LED-ul 
roşu este aprins şi acum, scoateţi caseta şi reintroduceţi-o în poziţia corectă. 
În cazul spălării plăcuţelor şi a generatorului folosind apă cu săpun, acestea trebuiesc 
lăsate la uscat pentru 24 de ore înainte de a fi reintroduse în aparat. 
OBSERVAŢII: 
- Aparatul poate fi folosit în încăperi cu suprafaţa maximă de 50 m2. Este recomandabilă 

funcţionarea sa continuă pe o perioadă de 6 ore, după care să îl opriţi pentru 4 ore. 
- Aparatul nu trebuie să  intre în contact cu apa şi umezeala. Este interzisă utilizarea aparatului 

în baie. 
 
Date tehnice 
Dimensiuni (cm):  15,5 x 8,9 x 28,6 
Greutate:   710 g 
Alimentare adaptor: 230V ~, 50 Hz, tensiune de ieşire adaptor 12V DC  
Suprafaţa de acţiune: 50m2 
Consum energie: 1,5 W 
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