
NNaavvooddiillaa  zzaa  iioonniizzaattoorr,,  mmooddeell  PP44662200  IIoonniizzAAiirrTTMM  
Kat. štev. 56 10 99 
 
 
SSPPLLOOŠŠNNII  OOPPIISS  
Predvsem tam, kjer uporabljate naprave, kot so računalniški 
monitorji, TV sprejemniki ali mikrovalovne naprave, nastanejo 
zaradi statičnega naboja pozitivni ioni. Povzročijo lahko nervozo, 
utrujenost in alergije. Ionizator obogati zrak z negativnimi ioni. Ta 
negativni naboj filtrira cigaretni dim, neprijetne vonje, bakterije, 
dlake domačih živali in celo hišni in cvetni prah, ki povzročata 
alergije. Elektrostatični naboj se nevtralizira in ponovno dihate 
svež zrak. Idealen za alergike. Naprava ima dve stopnji delovanja. 
 
Ta ionizator predstavlja enostavno in ugodno rešitev pri 
odstranjevanju onesnaženih delcev iz zraka. LED lučka prikazuje, 
da naprava proizvaja negativne ione, ki za vas proizvajajo naraven 
in čist zrak. 
Najmanjše delce v zraku, kot je prah, pelod, dim in izpušni plin, ki 
imajo ponavadi pozitivni naboj, naprava posrka in odstrani iz 
zraka. Naprava deluje zelo tiho in vas pri spanju ali delu ne bo 
motila. Nima glasnega ventilatorja ali motorja in očisti zrak na 
površini 50 m2. Ker zamenjava filtra ni potrebna, ta strošek 
avtomatično odpade.  
Ta ionizator je cenovno ugodna alternativa za ohranjanje čistega 
zraka. Naprava porabi manj kot 5 W električnega toka. Generator z 
ioni in kolektorji za zbiranje praha so združeni v kartuši, ki jo lahko 
vzamete ven. To omogoča enostavno čiščenje. Rdeča LED dioda 
zasveti, ko je potrebno napravo očistiti. Ker je naprava zelo 
kompaktna, jo lahko uporabljate v vsaki spalnici, pisarni in v drugih 
prostorih, v katerih želite imeti čist zrak, lep dizajn in mirno 
atmosfero.  
 
UUPPOORRAABBAA  
Napravo uporabljajte v dnevni sobi, spalnici, restavraciji, pisarni, 
knjižnici, računalniški sobi in drugih notranjih prostorih, da bi 
minimalizirali prah, pelod, dim in druge vonjave. 
 
NNAASSVVEETTII  ZZAA  UUPPOORRAABBOO  
- Postavite ionizator v razdalji 25 cm pred steno. 
- Prepričajte se, da so snemljive kartuše povsem vstavljene v 

napravo.  
- Najprej vtaknite konec z okroglo dozo napajalnika v napravo  

in nato napajalnik v vtičnico.  
- Vključite napravo, tako da pritisnete stikalo Ein/Aus. Zelena 

LED dioda zasveti in tako prikazuje pravilno delovanje 
naprave. Sedaj boste opazili tudi izstopanje svežega zraka iz 
sprednje strani naprave. Ta zrak je nabit z negativnimi ioni.  

- Če zasveti rdeča LED dioda, preverite, če je snemljiva 
kartuša dobro nameščena v napravo ali če je potrebno 
napravo očistiti.  

- Ko ste očistili kolektorje za zbiranje praha, spet pomaknite 
kartušo notri in vključite napravo.  

 
NNAASSVVEETTII  ZZAA  ČČIIŠŠČČEENNJJEE  
Kolektorje za zbiranje praha in generator za ione lahko za čiščenje 
enostavno vzamete iz naprave. Lamele iz legiranega jekla lahko 
počiščenju ponovno uporabite.  
- Kolektorje za zbiranje praha bi morali enkrat mesečno očistiti 

s priloženo ščetko. Rdeča LED dioda zasveti, kadar je 
potrebno bolj pogosto čiščenje naprave. 

- Za čiščenje bi morali vzeti vtikač iz vtičnice. Trdovraten prah 
lahko odstranite z vlažno krpo. Nato morate lamele iz 
legiranega jekla posušiti s krpo. Pazite na to, da so kolektorji 
za zbiranje praha povsem suhi, preden jih spet vstavite v 
napravo.  

- Vtikač lahko nato spet vtaknete v vtičnico in naprava je nato 
pripravljena za delovanje. Pritisnite stikalo Ein/Aus 
(vklop/izklop) in pazite na to, da zasveti zelena LED dioda. Če 
zasveti rdeča LED dioda, morate postopek ponoviti, ker 
kolektorji za zbiranje praha niso pravilno vstavljeni v napravo.  

- Pri pranju kolektorjev za zbiranje praha uporabljajte le toplo 
vodo z blago milnico in počakajte 24 ur, da se posušijo.  

 
 
 
 
 
 
 

OOPPOOZZOORRIILLAA  
- Ionizator čisti zrak na površini ca. 50 m2. V prostorih, ki so 

manjši od 50 m2 bi morali napravo od časa do časa izključiti.  
- Naprava ne sme priti v stik z vodo ali vlago. Prosimo, da je ne 

uporabljate v kopalnicah! 
- Naprave ne smete popravljati ali spreminjati. 
- Prostor, v katerem naprava deluje, bi moral imeti dobro 

cirkulacijo zraka.  
 
SSPPEECCIIFFIIKKAACCIIJJEE  
Velikost   15,5 x 8,9 x 28,6 cm 
Teža   710 g 
Vir toka (adapter)  230 VAC, 50 Hz 
Napajanje  12 V 
Efektivna površina   do 50 m2 
Poraba toka  5 W 
 
Glejte sliko v originalnih navodilih. 
Prevodi od zgoraj navzdol: 
Kartuša 
Kolektorji za zbiranje praha 
Generator za negativne ione 
Okno za izhod zraka z negativnimi ioni 
Čiščenje 
Stikalo za vklop/izklop 
Delovanje 
 
Na desni strani: 
Vtičnica za DC (enosmerna napetost) tok 
 
 
Garancija: 
Za to napravo dajemo 1-letno garancijo. Garancija zajema 
brezplačno odpravo pomanjkljivosti, za katere je dokazano, da so 
posledica uporabe materialov, ki so oporečni ali posledica 
tovarniških napak. Pridržujemo si pravico do popravila, naknadne 
izboljšave, dobavo nadomestnih delov ali povračilo nakupne cene. 
Pri naslednjih kriterijih se popravila ne izvajajo oziroma preneha 
pravica iz garancije: 
• pri spremembah in poizkusih popravila na aparatu  
• pri nestrokovnem dodajanju konstrukcijskih sklopov, 

samovoljnem ožičenju elementov kot so stikala, 
potenciometri, vtiči itd. 

• pri uporabi drugih elementov, ki originalno ne spadajo k 
aparatu 

• pri poškodbah zaradi poseganja tujih oseb 
• pri priklopu na napačno napetost ali vrsto toka 
• pri napačnem upravljanju ali poškodbah zaradi malomarnega 

ravnanja 
• pri okvarah, ki nastanejo zaradi premostitve varovalk ali 

zaradi uporabe napačnih varovalk 
• pri modulih, ki jih morate samostojno spajkati ali kit-kompletih 

ne priznavamo garancije za poškodbe oz. nedelovanje, ki je 
posledica nestrokovnega spajkanja 

Baterije: Baterije ne spadajo v otroške roke. Baterije, akumulatorje 
ter izdelke, ki imajo le-te vgrajene na takšen način, da jih ni možno 
odstraniti, in so bili kupljeni pri nas, lahko vrnete v našo trgovino ali 
jih pošljete na naš naslov. Za te izdelke vam je na voljo poseben 
zabojnik. Baterije in akumulatorji ne spadajo v gospodinjske 
odpadke. 
Garancijska Izjava:  
Garancija za vse izdelke, razen žarnic, baterij in programske 
opreme traja 1 leto. Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo 
v roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z novim. Okvare 
zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in 
mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Pokvarjen 
izdelek pošljite na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., 
Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje. Garancija ne velja za 
mehanske poškodbe, razen tistih, ki so nastale pri transportu. 
Servis za izdelke izven garancije zagotavljamo za obdobje 7 let, če 
ni z zakonom drugače določeno. Servis je na naslovu: Conrad 
Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje. 
 


