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Lucht ionisator
P4620 IonizAir™

Bestelnr.: 56 10 99 

De lucht ionisator IonizAir™ is een eenvoudige en voordelige oplossing om
thuis of op kantoor vuile deeltjes uit de lucht te verwijderen.
Een LED lampje geeft aan dat het apparaat negatieve ionen produceert die
voor een natuurlijke en schone lucht zorgen.
Zelfs zeer kleine deeltjes in de lucht zoals stof, pollen, rook en uitlaatgas-
sen, die normaal gezien positief opgeladen zijn, worden door het apparaat
aangezogen en uit de lucht verwijderd. Het apparaat werkt zeer stil en stoort
niet als u slaapt of werkt. Er is geen luide ventilator of motor ingebouwd. Het
apparaat zuivert de lucht op een oppervlakte van max. 50 m². Daar er geen
filters vervangen moeten worden, heeft u hieraan geen kosten.
De IonizAir™ is een goedkoop alternatief om de lucht schoon te houden.
Het apparaat verbruikt minder dan 5 watt en kost zodoende minder dan een
paar cent per dag. De ionengenerator en stofcollectoren bevinden zich in
een verwijderbare cartridge. Deze kunnen gemakkelijk gereinigd worden.
Een rode LED geeft aan wanneer het apparaat gereinigd moet worden.
Daar het apparaat zeer compact is, past het in elke slaapkamer, kantoor-
ruimte en andere ruimtes waar zuivere lucht, een mooi design en een rust-
gevende atmosfeer gewenst zijn.

Toepassingen:
U kunt de ionisator in een living, slaapkamer, restaurant, kantoor, biblio-
theek, computerruimte en andere binnenruimtes gebruiken om stof, pollen,
rook en andere geurtjes te minimaliseren.

Gebruiksvoorschriften:
• Plaats de IonizAir™ op een afstand van ten minste 25 cm van een wand.
• Controleer of de verwijderbare cartridge helemaal in het apparaat ge-

plaatst is.
• Steek eerst het uiteinde met de ronde aansluiting van de voedingsadap-

ter in het apparaat en steek daarna de adapter in een contactdoos.
• Schakel het apparaat met de aan/uit-schakelaar in. De groene LED zal

branden en duidt aan dat het apparaat juist werkt. U zult nu merken dat
er frisse lucht uit de voorkant van het apparaat komt. Deze lucht is met
negatieve ionen opgeladen.

• Als de rode LED brandt, moet u ofwel nagaan of de verwijderbare cart-
ridge goed in het apparaat geplaatst is ofwel de cartridge reinigen.

• Na het reinigen van de stofcollectoren moet u de cartridge weer in het
apparaat schuiven en het apparaat opnieuw inschakelen.

Reinigingsvoorschriften:
De stofcollectoren en de ionengenerator kunnen voor de reiniging gemak-
kelijk uit het apparaat genomen worden. De roestvaststalen lamellen kun-
nen na de reiniging opnieuw gebruikt worden.
• De stofcollectoren moeten een keer per maand met de meegeleverde

borstel gereinigd worden. De rode LED brandt als het apparaat vaker
gereinigd moet worden.

• Haal vóór de reiniging de adapter uit de contactdoos. Hardnekkig stof
kan met een vochtige doek verwijderd worden. Daarna moet u de roest-
vaststalen lamellen met een doek drogen. De stofcollectoren moeten
volledig droog zijn vooraleer u deze weer in het apparaat plaatst.

• Steek de adapter opnieuw in de contactdoos. Het apparaat is weer klaar
voor gebruik. Druk op de aan/uit-schakelaar en let erop, dat de groene
LED brandt. Als de rode LED brandt, moet u het voorgaande herhalen
daar de stofcollectoren niet juist in het apparaat geplaatst werden.

• Gebruik voor de reiniging van de stofcollectoren enkel warm water en
een mild zeepsopje en laat de cartridge 24 uur drogen.

Neem het volgende in acht: 
• IonizAir™ reinigt de lucht op een oppervlakte van ca. 50 m². In ruimtes

die kleiner zijn dan 50 m² dient u het apparaat af en toe uit te schakelen.
• Het apparaat mag niet met water of vochtigheid in aanraking komen. U

mag het apparaat niet in de badkamer gebruiken.
• Het apparaat mag niet gerepareerd of aangepast worden.
• De ruimte waar u het apparaat gebruikt moet een goede luchtcirculatie

hebben.

Specificaties:
Afmetingen: 155 x 89 x 286 cm
Gewicht: 710 g
Stroombron (adapter): 230 VAC / 50 Hz
Spanning: 12 V
Effectieve oppervlakte: max. 50 m²
Stroomverbruik: 5 W

Cartridge

Stofcollectoren

Lucht met negatieve ionen

Ionengenerator

Rode LED

Aan/uit-schakelaar

Groene LED

Aansluiting 
voor 
voedingsadapter


