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Ionenverfrisser
nr: 223-814

Frisse lucht zonder lawaai en zonder inspanning!

De Ionenverfrisser werkt anders dan gewone Ionen-luchtreinigers. Hij heeft ge-
en ventilator en toch verspreidt hij een aangenaam fris briesje. De geioniseerde 
luchtstroom wordt door plasma opgewekt. Dankzij geïntegreerde stofvangers, die 
voor het verwijderen van vuildeeltjes uit de lucht zorgen, is een filter overbodig.
Het opgewekte onschadelijke ozon oxideert de vuildeeltjes, die daardoor worden 
omgezet in zuurstof en zo vervuilde lucht in schone lucht veranderen. De negatieve 
Ionen van het apparaat verbinden zich met de zwevende vuildeeltjes, die daardoor 
zwaarder worden en in het binnenste van het apparaat neerslaan.

De Ionenverfrisser is precies het juiste apparaat voor ruimtes, waarin computers 
warmte afgeven en magnetische velden veroorzaken waarmee ze de lucht extra be-
lasten. Ook sigarettenrook en een door monitoren afgegeven, positieve elektrische 
lading vormen een risico voor de gezondheid, die op den duur de luchtwegen kan 
belasten en een vermoeiende werking kan uitoefenen.

De Ionenverfrisser verbetert de kwaliteit van de lucht en het leefklimaat in ruimtes 
tot zo’n 90 m2. Hij haalt bacteriën, pollen en kwalijke geurtjes uit de lucht thuis, in 
restaurant, kantoren en bibliotheken. De met negatieve Ionen geladen lucht voelt 
en ruikt heerlijk fris. Een goede ventilatie van de ruimte verhoogt bovendien het 
werkzame effect van het apparaat.
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Veiligheidsvoorschriften

• lees en let voor het gebruik op de volgende veiligheidsvoorschriften:

Veilige plaatsing
• Bescherm de Ionenverfrisser tegen vocht, water en spatten. De Ionenverfrisser 

mag niet in contact komen met water.

• Plaats het apparaat niet in een badkamer of in een ruimte met een hoge lucht-
vochtigheid, waar met water wordt gewerkt of waar het erg nat is.

• De Ionenverfrisser is niet geschikt voor gebruik buiten. Gebruik de 
Ionenverfrisser uitsluitend in huis.

• Stel de Ionenverfrisser niet op in ruimtes waarin zich brandbare of licht explo-
sieve stoffen, gassen of dampen bevinden of kunnen voorkomen.

• Zorg altijd voor een goede ventilatie, wanneer u de Ionenverfrisser gebruikt.

Elektrische aansluiting
• Gebruik voor aansluiting aan het stopcontact uitsluitend het bij de Ionenverfrisser 

geleverde snoer.

• Gebruik het apparaat uitsluitend met een onbeschadigd snoer. Sluit het apparaat 
niet aan het stopcontact aan, als snoer en/of stekker beschadigd zijn. 

• Laat een eventueel beschadigd snoer alleen door een vakman repareren.

• Zorg er voor, dat het snoer tijdens het gebruik niet wordt geknikt, niet langs 
scherpe randen schuurt en niet in contact komt met hete voorwerpen.

• Trek nooit de stekker aan het snoer uit het stopcontact.

• Gebruik de Ionenverfrisser niet als er storingen aan de Ionenverfrisser zelf, aan 
de aansluiting of aan de instelling optreden.

• Probeer niet de Ionenverfrisser of delen daarvan zelf te repareren. Breng niet 
zelf wijzigingen aan in de opstelling van de onderdelen binnen in het apparaat.
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Zo gebruikt u de Ionenverfrisser
De Ionenverfrisser is te gebru-
iken voor ruimtes tot ca. 90 
m2. In een kamer met een op-
pervlakte van minder dan 46 
m2 dient het apparaat na 6 uur 
onafgebroken in werking te zi-
jn geweest, te worden uitgezet. 
Vier uur later kunt u het dan 
weer aanzetten.

1• Plaats de Ionenverfrisser op 
de vloer, tenminste 30 cm 
verwijderd van een wand.

2• Controleer de patroon op 
correcte positie, door deze 
omhoog te trekken uit de 
opvangschacht en er ver-
volgens weer in te laten gli-
jden.

3• Steek de adapter in de aans-
luiting op de achterzijde 
van het apparaat en in een 
stopcontact.

4• Zet de aan/uit (ON/OFF) 
schakelaar op ON.

De groene verklikker gaat aan. Uit het rooster aan de voorzijde stroomt nu frisse 
lucht.

Als het rode controle-LEDje brandt:
• Controleer of de patroon juist is geplaatst (zie hierboven, punt 2)

• Controleer of de stofopvang staven en de Ionengenerator moeten worden 
schoongemaakt (zie ‘schoonmaken’).

Het schoonmaken

De patroon kan, om schoon te worden gemaakt, eenvoudig worden uitgenomen. Hij be-
staat uit de opnieuw te gebruiken edelstalen stofopvang-staven en de Ionen-
generator.

Let op!
• Gevaar voor beschadiging van het apparaat door het gebruik van  
 agressieve en ongeschikte schoonmaakmiddelen!

Gebruik voor het schoonmaken van de stofopvang-staven of van de 

Patroon

stofopvang staven

Ionen-generator

ventilatieopeningen 
voor de geioniseerde 

lucht

controle-LED
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in werking verklikker

aansluiting voor de adapter



Ionen-generator alleen wat warm water met een beetje afwasmiddel. Nooit 
agressieve, chemische schoonmaakmiddelen gebruiken.

Stofopvang-staven schoonmaken.
• Reinig de stofopvang-staven een keer per maand of zodra op het apparaat het 

rode controle-LEDje gaat branden.
• Maak voor het schoonmaken gebruik van een zachte borstel.

Patroon schoonmaken
• Haal het apparaat van de stroom af, door het adaptersnoer uit de aansluiting aan 

de achterzijde te halen. 
• Trek de patroon naar buiten.
• Verwijder het stof met een borstel of met een enigszins vochtig doekje.
• Wrijf met een droge doek na.
• Laat vochtig geworden onderdelen van het apparaat een dag geheel drogen.
• Overtuig u er van dat de stofopvang-staven helemaal droog zijn, voordat u deze 

weer in het apparaat terugschuift.
• Breng de stroomtoevoer weer aan.
• Zet de aan/uit schakelaar (ON/OFF) weer op aan.

Het groene lampje gaat branden.
Als tevens het rode controle-LEDje gaat branden:

• Zet het apparaat uit, trek de patroon even omhoog en schuif deze weer terug. Nu 
het apparaat opnieuw aanzetten.

Advies voor milieubewuste vernietiging
• Zorg voor een milieubewuste afvoer van de onderdelen van de Ionenverfrisser, 

vooral van de elektrische onderdelen, overeenkomstig de plaatselijke voor-
schriften.

• Zorg voor een milieubewuste afvalverwerking van de batterijen.

Technische gegevens
Afmeting: 15 cm x 9 cm x 28 cm
Gewicht: 600 g (zonder adapter)
Netspanning
(adapter): 220-240 VAC, 50/60 Hz
Uitgangsspanning: 13,5 V
Effectief tot: ca. 90 m2

Verbruik: 2,7 W
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