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Használati utasítás 
XJ-201 ionos légfrissítıhöz (kismérető szobához) 
 
 
 

Figyelem! Mőködés közben ne érjen az ionizációs tőkhöz! 
 
 
 
 
Mőködés: 
 
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 3W. 
 
Az aktív oxigént elektronsugár gerjeszti: az elektródák által elıállított elektron-
sugár kettéhasítja az oxigén molekulákat az atomjukban, ezt nevezzük aktív 
oxigénnek. Az aktív oxigén tisztítja a levegıt és semlegesíti a kellemetlen 
szagokat. 
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Porgyőjtı 
Már néhány napos használat után jelentıs mennyiségő port fog találni a 
porgyőjtı lapon. 
 
 
Közérzeti hatás 
A készülék eltünteti a szagokat, füstöt és baktériumokat, tisztítja a levegıt, 
egyúttal frissen tartja a levegıt tároló helyiségekben, fürdıszobákban is. A 
termelt aktív oxigén képes arra, hogy vegyszerek nélkül eltőntesse a szagokat. 
 
 
Hangtalan mőködés 
A készülék ventilátor nélkül dolgozik, így hangtalan a mőködése. 
 
 
Felhasználási területek 
Gyerekszoba, hálószoba, tároló helyiségek, konyha, fürdıszoba. 
 
 
Üzembe helyezés 
A készülék kábel nélküli kivitelben készült, így közvetlenül a konnektorba 
dugható. A kapcsoló OFF állásában a készülék ki van kapcsolva. ION/LAMP 
vagy LAMP OFF állásban a légtisztító mőködik. 
 
 
Beállítás 
Világítással vagy anélkül is használható. A készülék folyamatosan üzemel, és 
kellemes, sárga fénye van, mely sötét helyeken éjszakai irányfényként is 
szolgál. Ha a kapcsoló az ION/LAMP állásban van, a készülék világít.  
A kapcsoló OFF vagy LAMP OFF állásában a lámpa nem világít. 
 
 
Figyelem 
A készülék erıs porgyőjtı hatása miatt a mögötte lévı falon feketedés 
következhet be. 
 
 
Karbantartás/Tisztítás 
A porgyőjtı lapokat 2-3 hetente meleg, szappanos vízzel kell lemosni. A 
porgyőjtı teljes száradás után helyezhetı vissza, ezután a készülék ismét 
használatra kész. 
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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 vízgızben használni, vízzel érintkeznie. 
- Ne tegyük túl forró helyre (radiátor közelébe) 
- Tisztításhoz ne használjunk alkoholt vagy benzint, mert ezek 

megrongálhatják a külsı burkolatot. 
 
 
További tudnivalók 
Ez a készülék frissíti a levegıt, de ez nem helyettesíti a rendszeres szellıztetést! 
A készüléken semmiféle módosítás, átalakítás nem megengedett! 
A gyártó és forgalmazó nem tehetı felelıssé olyan hibákért, melyek a 
készülék módosításából erednek.  
Gyerekek és állatok elıl el kell zárni. 
 
 
 
 
 
Mőszaki jellemzık: 
 
Áramforrás:               230V/50 Hz 
Aktív oxigén:              < 0,05 ppm 
Negatív ionok:               > 2,5 x 106 
Energiafogyasztás:               3 W 
Méretek:         210x69x110mm 
Súly:                300 g 
Hatótávolság:              15 m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


