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Uporaba v skladu z določili 
Izdelek je namenjen za uporabo v suhih notranjih prostorih; vtaknete ga v 
običajno vtičnico (230 V AC/50 Hz) in služi za proizvajanje ioniziranega 
zraka (ozon, O3). To lahko odstrani neprijeten vonj in bakterije. 
Na vgrajenem lovilci za prah se zaradi statičnega naboja nabira prah (npr. 
pelod cvetja, trosi gob itd.). 
Vgrajena je tudi nočna lučka. 
 
Dobava vključuje 
• Ionizator 
• nadomestni lovilec za prah (plastična posoda s kovinskim trakom) 
• navodilo za uporabo 
 
Značilnosti 
• Ionizator lahko preklopite na dve stopnji (vedno s funkcijo nočne lučke); 
lahko jo izključite 
• nočna lučka z LED-tehniko 
• izvlečni kovinski trak, enostaven za čiščenje 
 
Elementi za uporabo 
1 omrežni priključek (230 V~/50 Hz) 
2 stikalo za 2 stopnji 
 ("HI" in "LO") oz. Izklop (»OFF«) 
3 lovilci za prah, izvlečni 
4 odprtine za izstop ioniziranega zraka 
5 nočna lučka 
 
Varnostna navodila 
Pri poškodbah, ki nastanejo zaradi neupoštevanja navodila, garancija ne 
velja. Za posledične škode ne prevzemamo odgovornosti! 
Za poškodbe stvari ali oseb, ki bi nastale zaradi nepravilne uporabe ali 
neupoštevanja varnostnih opozoril, ne prevzemamo odgovornosti! 
V teh primerih garancija ne velja. 
Sestava izdelka ustreza zaščitnemu razredu 2. Za vir napajanja lahko 
uporabljate le izpravno omrežno vtičnico (230 V AC / 50 Hz) javnega 
omrežja. 
Naprava je primerna le za uporabo v suhih notranjih prostorih. Izdelek ne 
sme biti vlažen ali moker, ker bi tako obstajala velika nevarnost za življenje.  
Izdelka nikoli ne prijemajte z vlažnimi ali mokrimi rokami! 
Iz varnostnih in dovoljevalnih razlogov (CE) lastno vgrajevanje in/ali 
spreminjanje naprave ni dovoljeno. 
Izdelek ni igrača in ne spada v otroške roke. 
Shranjujte ga izven dometa otrok. Otroci bi lahko poskušali v ionizator 
vtakniti predmete. Obstaja nevarnost življenjsko nevarnega električnega 
udara! 
Z izdelkom ravnajte previdno, saj je lahko poškodovan že zaradi padca iz 
majhne višine. 
 
ELEMENTI ZA UPORABO 

 
 
1         omrežni priključek (230 V/50 Hz) 
 
2         stikalo za 2 stopnji delovanja (HI in   
           LO) oz. izklop OFF 
 
3         lovilnik za prah, izvlečni 
 
4          Odprtine za izstop ioniziranega  
            zraka 
 
5          nočna lučka 
 
 
 
 
 

 
Uporaba, delovanje 
Na zgornji strani ionizatorja je vgrajen poseben lovilnik za prah. Na njem se 
sšačoma začnejo nabirati delci praha in umazanije (zaradi cirkulacije zraka z 
ionizatorjem). 
Lovilnik za prah lahko enostavno vzamete ven in ga ponovno vtaknete. 
 
Pred uporabo preverite, če je lovilnik za prah pravilno in popolnoma 
vtaknjen.  
Vtaknite ionizator v omrežno vtičnico javnega omrežja (230 V AC / 50 Hz). 
Nočna lučka mora pri tem kazati navzdol. 
Na stranskem delu ionizatorja se nahaja stikalo, preko katerega so možne 
naslednje funkcije: 
- "HI": Ionizator na visoki stopnji, nočna lučka je vključena 
- "LO": Ionizator na nizki stopnji, nočna lučka je vključena (majhna svetlost) 
- "OFF": Ionizator izključen, nočna lučka izključena 
Ko je ionizator vključen, je na sprednji odprtini zaznaven šibek tok, poleg 
tega je zaznaven rahel vonj po ozonu. 
 
 
 
 
 

Čiščenje  
Zaradi statičnega napolnjenja ionizatorja se na kovinskem traku lovilnika 
praha sčasoma nabere prah. 
Odvisno od tega, kolikšna je obremenitev s prahom v prostoru, v katerem 
deluje ionizator, ustrezno pogosto čistite prostor, npr. enkrat tedensko. 
 
Ravnajte sledeče: 
Izključite ionizator (stikalo na OFF) in ga izvlecite iz omrežne vtičnice. 
Previdno primite lovilnik za prah za ročaj na zgornji strani in ga povlecite 
navzgor in ven. 
 
Lovilnik za prah čistite s suho, čisto in mehko krpo. Alternativno lahko 
uporabite čistilo in mehek čopič v povezavi s sesalnikom za prah. 
Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, ker bi lahko tako poškodovali 
material (plastiko & kovinski trak)! 
Nato vtaknite lovilnik za prah v ionizator, da se dobro in povsem zatakne. 
Nato lahko ionizator spet vtaknete v omrežno vtičnico in ga vključite. 
 
Napotki in nasveti 
Zaradi umazanosti lovilnika za prah lahko pride do majhnih električnih 
razelektrenj, ki so povezana z rahlim šumenjem. To ni napaka ali defekt. V 
takem primeru ravnajte kot je opisano zgoraj v poglavju o čiščenju. 
Majhna količina ozona, ki ga proizvaja ionizator, normalno nima vpliva na 
človeški organizem. 
Ni pa izključeno, da bi lahko osebe reagirale s preobčutljivostjo.  
Če opazite take reakcije zaradi preobčutljivosti, morate zmanjšati trajanje 
delovanja ionizatorja (naj ne deluje neprekinjeno). Dodatno prezračite 
prostore. 
 
TEHNIČNI PODATKI: 
Obratovalna napetost . . . . . . .  230V~/50Hz 
Moč: . . . . . .   ca. 3W 
Oddajanje ionov: . . . . . . . . . .  >=1 x 103 / cm3 
Oddajanje O3: . . . . . . . . . . . . .  <= 0,05ppm 
Velikost: . . . . . . . . . .   ca. >220 mm x 90 mm / 80 mm 
Teža: . . . . . . . . . . . . . . .  ca. 249g 
 
 
 
 
 
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. 
 


