
   

 1 Hollandimpex Kft. 1181. Budapest, Üllői út 505.  Tel.: 1-291-0009   www.germicidlampa.hu   

Használati utasítás 
XJ-1100 ionos légfrissítőhöz (irodákba, szobákba) 

 
 
 

Figyelem! Működés közben ne érjen az ionizációs tűkhöz! 
 
 
 
 
Működés: 
 
Három, világszerte elismert tisztítási technológia egyesítésével a készülék 
maximális légtisztítást biztosít. Portalanítás, baktérium-pusztítás, kellemetlen 
szagok semlegesítése. 
 
Ezt a hatást egy hatékony ion generátor segítségével éri el, mely negatív 
ionokat és aktív oxigént termel, mely baktériumot, vírust, gomba-spórát pusztít 
el. Az ehhez szükséges energia csupán 5W. 
 
Az aktív oxigént elektronsugár gerjeszti: az elektródák által előállított elektron-
sugár kettéhasítja az oxigén molekulákat az atomjukban, ezt nevezzük aktív 
oxigénnek. Az aktív oxigén tisztítja a levegőt és semlegesíti a kellemetlen 
szagokat. 
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Porgyűjtő 
A szennyeződésgyűjtő fémlemez statikus elektromos töltésénél fogva 
magához vonzza a levegőben található port, polleneket és allergén 
anyagokat.  
Már néhány napos használat után jelentős mennyiségű port fog találni a 
porgyűjtő lapon. A lap nedves ruhával könnyen tisztítható, szűrőbetét cserét 
nem igényel. 
 
 
UV fény 
A tisztítási folyamatot még hatékonyabbá teszi a beépített UV lámpa, mely 
elpusztítja a készüléken áthaladó baktériumokat, vírusokat.  
 
 
Közérzeti hatás 
A készülék eltünteti a szagokat, füstöt és baktériumokat, tisztítja a levegőt, 
egyúttal frissen tartja a levegőt tároló helyiségekben, fürdőszobákban is. A 
termelt aktív oxigén képes arra, hogy vegyszerek nélkül eltűntesse a szagokat. 
 
 
Hangtalan működés 
A készülék ventilátor nélkül dolgozik, így hangtalan a működése. 
 
 
Felhasználási területek 
Gyerekszoba, hálószoba, tároló helyiségek, konyha, fürdőszoba. 
 
 
Üzembe helyezés 
Csatlakoztassa az adapter dugót a készülékbe, majd a konnektordugót a 
konnektorba. 
 
 
Beállítás 
A készülék két sebességi fokozaton működtethető, a helyiség nagyságától, ill. 
szennyezettségének mértékétől függően. (HI-magas, LO-alacsony) 
Nyomja meg a POWER gombot egyszer, ekkor a zöld LED világítani kezd és a 
készülék folyamatos üzemmódban, maximális teljesítménnyel működik.  
Bekapcsoláskor az UV lámpa azonnal világítani kezd és használat közben 
végig működésben marad. 
Ha a POWER gombot kétszer nyomja meg, a készülék alacsony fokozatra vált, 
ilyenkor a készülék időszakosan működik. Ezt a fokozatot a piros LED jelzi.  
A POWER gomb háromszori megnyomásával a készülék kikapcsol. 
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Karbantartás/Tisztítás 
Karbantartás előtt mindig áramtalanítsa a készüléket! 
 
Porgyűjtő tisztítása 
 
A porgyűjtő az elülső burkolat alatt található. A helyiség szennyezettségétől 
függően maximálisan 20-30 napig képes gyűjteni a szennyeződéseket.  
 
Ha a szennyeződésgyűjtő telítődik, a készülék sercegő hangot ad, ami 
figyelmeztet a tisztítás szükségességére. A szennyeződésgyűjtő tisztítása 
nagyon egyszerű, szűrőbetét cserét nem igényel. 
 
Az egyik kezével nyomja meg a burkolat tetején található gombot, majd a 
másik kezével finoman vegye le a burkolat elülső részét.  
A szennyeződésgyűjtő lemez az elülső burkolat belső felén található. 
 
Nedves ruhával, vagy szivaccsal könnyedén törölje át a lemezt. Makacs 
szennyeződések esetén használjon enyhe tisztítószert. 
 
Várja meg, míg a burkolat és a szennyeződésgyűjtő tökéletesen megszárad, 
és csak ekkor helyezze vissza a burkolatot a helyére. 
 
 

                              
 
 
 
Ionizációs tűk tisztítása 
 
Az elülső burkolat eltávolítása után a főtest elülső részén találhatóak az 
ionizációs tűk, melyek tisztítása a készülék hatékony működése szempontjából  
igen fontos. Javasoljuk, hogy a szennyeződésgyűjtő tisztításakor az ionizációs 
tűkről is távolítsa el a lerakódásokat. Csak akkor tegye vissza a készülék elülső 
burkolatát, ha az ionizációs tűk már teljesen megszáradtak. Tisztítás közben 
mindig ügyeljen a keze épségére, mert a tűhegyek élesek, így könnyen 
felsérthetik a bőrt! 
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Figyelmeztetés! 

- Ne tegyen semmilyen fémet a készülékbe, mert az zárlatot, vagy 
meghibásodást okozhat. 

- Távol kell tartani gyúlékony és robbanó anyagoktól 
- Nem szabad vízben vagy vízgőzben használni, vízzel érintkeznie. 
- Ne tegyük túl forró helyre (radiátor közelébe) 
- Tisztításhoz ne használjunk alkoholt vagy benzint, mert ezek 

megrongálhatják a külső burkolatot. 
- A működés közben tapasztalható statikus elektromosság hangja 

veszélytelen, ezt a levegőben található páratartalom okozza. 
 
 
További tudnivalók 
Ez a készülék frissíti a levegőt, de ez nem helyettesíti a rendszeres szellőztetést! 
A készüléken semmiféle módosítás, átalakítás nem megengedett! 
A gyártó és forgalmazó nem tehető felelőssé olyan hibákért, melyek a 
készülék módosításából erednek.  
Gyerekek és állatok elől el kell zárni. 
 
 
 
 
 
Műszaki jellemzők: 

 
Áramforrás:                230 V/12 V 
Aktív oxigén:              < 0,05 ppm 
Negatív ionok:                >   1 x 106 
Energiafogyasztás:               5 W 
Méretek:                180x172x402mm 
Súly:                795 g 
Hatótávolság:              25 m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


