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IONIZATOR AUTO 

Cod produs: 856497 

 

 

Mod de utilizare 

 

Acest ionizator curăţă şi reîmprospătează aerul. Prin urmare, el asigură un climat 

confortabil şi plăcut în interiorul maşinii în timp ce conduceţi. 

 

Prin producerea unui număr mare de ioni negativi, ionizatorul auto filtrează eficient aerul 

din maşină. 

 

Ionizatorul este dotat cu un întrerupător temporizat (după 15 minute) pentru a preveni 

supra-ionizarea. 

 

Acest produs poate fi utilizat doar în spaţii interioare, uscate. 

 

Alimentarea cu curent a ionizatorului se face prin intermediul prizei de brichetă a maşinii 

(12V/DC). 

 

Orice altă utilizare decât cele descrise mai sus ar putea provoca deteriorarea aparatului şi 

implică riscul de scurtcircuit, incendiu, şocuri electrice, etc. Instrucţiunile de siguranţă 

trebuie respectate tot timpul. Nicio parte a produsului nu trebuie modificată sau 

reasamblată. 

 

Respectaţi în totalitate instrucţiunile de siguranţă! 

 

Conţinutul pachetului 

 Ionizator auto 

 Instrucţiuni de utilizare 

 

Explicarea simbolurilor 

Simbolul „fulger în triunghi” semnalează existenţa unui pericol pentru sănătate, 

de exemplu pericol de şocuri electrice, etc. 
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Simbolul „semn de exclamare în triunghi” indică existenţa unui risc special în 

timpul manipulării, operării şi verificării aparatului. 

 

Simbolul „mână” indică sfaturi speciale şi informaţii privind utilizarea 

aparatului. 

 

Instrucţiuni de siguranţă 

Orice daune produse ca urmare a nerespectării acestor instrucţiuni de 

utilizare vor avea drept consecinţă anularea garanţiei! Nu ne asumăm 

responsabilitatea pentru eventualele prejudicii! 

Totodată, nu ne asumăm nicio răspundere în cazul daunelor materiale sau 

al vătămării corporale provocate de utilizarea necorespunzătoare a 

produsului sau nerespectarea acestor instrucţiuni de siguranţă! În aceste 

cazuri, garanţia va fi anulată. 

 

 Din motive de securitate şi conformitate (CE), transformările neautorizate şi/sau 

modificările aduse produsului sunt interzise. Într-un asemenea caz, atât certificatul de 

conformitate, cât şi garanţia vor fi anulate. 

 În plus, respectaţi instrucţiunile de siguranţă şi utilizare ale oricăror alte aparate care 

sunt conectate la acest produs. 

 Nu utilizaţi produsul când este acoperit. 

 Acest produs nu trebuie expus/supus la temperaturi extreme, lumina directă a soarelui, 

vibraţii intense sau stres mecanic. 

 Alimentarea cu curent a ionizatorului se face prin intermediul prizei de brichetă a 

maşinii (12V/DC). 

 După schimbări bruşte de temperatură, aparatul are nevoie de un timp pentru a se 

adapta la temperatura ambientală. Înainte de utilizare, aşteptaţi până ce ionizatorul se 

adaptează la temperatura ambientală. 

 Dispozitivele electronice nu sunt jucării şi prin urmare nu trebuie lăsate la îndemâna 

copiilor. 

 În cazul în care aveţi dubii legate de utilizarea şi/sau siguranţa produsului, vă rugăm să 

apelaţi la personal calificat. 

 Nu lăsaţi materialele de ambalaj la întâmplare. Sacii din plastic pot deveni obiecte de 

joacă periculoase în mâinile copiilor. Există risc de sufocare! 
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 Dacă aveţi motive să presupuneţi că aparatul nu mai poate fi utilizat în siguranţă, 

deconectaţi imediat aparatul şi luaţi toate măsurile necesare ca să nu fie pornit în mod 

accidental. 

 Se poate presupune că utilizarea în condiţii de siguranţă nu mai este posibilă dacă: 

- aparatul prezintă deteriorări vizibile 

- aparatul nu mai funcţionează 

- aparatul a fost depozitat în condiţii nevaforabile pentru o perioadă mai lungă 

de timp 

- aparatul a fost supus unui stres/şocuri în timpul transportului 

 Acest produs poate fi utilizat doar în spaţii interioare, uscate şi trebuie ferit de 

umezeală. 

 Nu supuneţi aparatul la niciun stres mecanic. Chiar şi o cădere de la înălţime mică sau 

orice presiune aplicată asupra aparatului poate provoca deteriorarea acestuia. 

 Persoanele care suferă de astm sau alte afecţiuni bronşice trebuie să consulte medicul 

înainte de a utiliza produsul, pentru a se asigura că sănătatea lor nu va fi afectată de 

funcţionarea ionizatorului. 

 Niciodată nu vărsaţi lichide pe dispozitivele electrice. Există riscul producerii unui 

incendiu sau a unui şoc electric fatal. 

 Operaţiunile de întreţinere şi reparaţii pot fi efectuate doar de personal calificat sau în 

ateliere de reparaţii specializate. 

 Dacă aveţi orice întrebări care nu au răspuns în acest manual de utilizare, vă rugăm să 

vă adresaţi unui specialist. 

 

Punerea în funcţiune 

 

Aparatul nu trebuie utilizat în raza de acţiune a airbag-urilor deoarece 

poate provoca leziuni pasagerilor în cazul unui accident. 

Prin urmare, trebuie să amplasaţi produsul într-un loc unde nu poate 

deveni periculos pentru pasageri. 

 

 Conectaţi mufa ionizatorului auto la priza de brichetă (exclusiv12V/DC) a maşinii 

dumneavoastră. 

 Apăsaţi pe butonul situat pe carcasa ionizatorului auto. Un LED verde se va lumina tot 

la circa 5 secunde pentru a semnala funcţionarea aparatului. 

 



SC G
ERMAN E

LE
CTRONIC

S S
RL

Ionizatorul auto va funcţiona timp de 15 minute, iar apoi se va opri automat pentru a 

preveni supra-ionizarea. După trecerea celor 15 minute apăsaţi din nou pe butonul situat 

pe carcasa aparatului pentru a reactiva ionizatorul. 

 

Puteţi dezactiva ionizatorul prin apăsarea butonului de pe carcasă, în timpul funcţionării 

aparatului. 

 

Întreţinere şi curăţare 

Asiguraţi-vă că ionizatorul auto nu este sub tensiune sau încărcat 

electrostatic în timp ce îl curăţaţi. 

Acest aparat nu necesită efectuarea unor operaţiuni de întreţinere. 

Pentru a curăţa exteriorul ionizatorului auto folosiţi o cârpă curată, moale şi uscată. 

Nu folosiţi niciodată agenţi de curăţare agresivi. 

 

Evacuare 

Produsele electrice şi electronice nu trebuie aruncate laolaltă cu gunoiul 

menajer. 

Când doriţi să aruncaţi un produs care nu mai poate fi utilizat, faceţi acest 

lucru respectând prevederile legale în vigoare. 

 

Caracteristici tehnice 

 

Tensiune de alimentare    12V/DC 

Dimensiuni      circa 155 x 40 x 58 mm 

Greutate      circa 52 grame 

 

 
Aceste instrucțiuni de utilizare reprezintă o publicație a German Electronics SRL (Sucevei nr.14/201, Oradea, România) şi 

Conrad Electronics GmbH (Klaus‐Conrad‐Straße 1, D‐92240 Hirschau, Germania). 

www.germanelectronics.ro 
Toate drepturile, inclusiv traducerea, sunt rezervate. Reproducerea integrală sau parțială, prin orice metode, cum ar fi fotocopierea, 

filmarea sau capturarea în sisteme electronice de procesare a datelor, necesită aprobarea prealabilă din partea German Electronics SRL 
sau Conrad Germania. 

Aceste instrucțiuni de utilizare reprezintă datele tehnice ale produsului în momentul tipăririi. Producătorul îşi rezervă dreptul de a opera 
modificări de natură tehnică în procesul de fabricație. 
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