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Ši instrukcija yra išversta iš italų kalbos. 
JONIX  pasilieka visas su šia instrukcija susijusias teisės, įskaitant teisę bet kuriuo metu ir be įspėjimo atlikti 
būtinus gaminių ir instrukcijos pakeitimus ar patobulinimus. Draudžiama visiškai arba iš dalies kopijuoti šią 
instrukciją  be  JONIX sutikimo. 
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Dėkojame, kad pasirinkote JONIX Cube. 

 
Šioje instrukcijoje pateikiama informacija ir tai, kas laikoma būtina JONIX Cube 
transportavimui, montavimui ir priežiūrai. 

 
Netinkamas prietaiso montavimas ir (arba) nesilaikant šioje instrukcijoje pateiktų rekomendacijų gali 
netekti garantijų, kurias Gamintojas išduoda savo gaminiams. 

 
Gamintojas neatsako už jokius tiesioginius ir (arba) netiesioginius nuostolius, atsiradusius dėl neteisingo 
įrenginio naudojimo ar sugadinimo, kurį sukėlė nepatyrę ir (arba) neįgalioti darbuotojai. Pirkimo metu  
patikrinkite, ar įrenginys nepažeistas ir veikia. 

 
Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už kūno sužalojimą ar turtinę žalą, atsiradusią dėl netinkamo 
prietaiso naudojimo arba dėl šioje instrukcijoje nurodytų naudojimo ir saugos instrukcijų nesilaikymo. 
Tokiu atveju bet koks garantinis reikalavimas bus negaliojantis. 

 
Visi skundai turi būti pateikti raštu per 8 dienas nuo  prekių gavimo. 

Norėdami gauti daugiau informacijos, instrukcijų ar vaizdo medžiagą, kviečiame Jus aplankyti 
www.jonixair.com  internetinėje svetainėje. 
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 1 – BENDRA INFORMACIJA  
 

1.1 Serinio numerio plokštelė 
 

Šioje instrukcijoje aprašyta įranga turi plokštelę, kurioje yra įrangos ir gamintojo duomenys: 
 

A   Prekės pavadinimas 

B   Prekės kodas 

C   Serijos numeris 

D   Elektros įtampa  

E   Elektros energijos sąnaudos 

JONIX  Cube  jonizatorius atitinka direktyvas: 2006/42/EB, 2011/65/UE, 2014/30/  UE, 2014/35/UE ir vėlesnius pakeitimus. 

 

Svarbus įspėjimas 

1.2 ATSAKOMYBĖ 
 

Nesilaikant šiame Naudojimo ir techninės priežiūros instrukcijoje pateiktų instrukcijų, Gamintojas 

atleidžiamas nuo atsakomybės. Informacijos, kuri nėra įtraukta arba kurios negalima nustatyti 

pagal instrukciją, klauskite gamintojo tiesiogiai. 

 

JoNIX 

Viale Spagna 31/33 

35020 Tribano - PD - 

Italija 

http://www.jonixair.com 

 

Visų pirma, jei įrangos techninė priežiūra atliekama nesilaikant pateiktų instrukcijų arba 
pakenkiant vientisumui ar modifikuojant funkcijas, JONIX atleidžiama nuo bet kokios 
atsakomybės, susijusios su žmonių saugumu ir netinkamu įrangos valdymu. 

 

 
 

 
 

 
 

JONIX Cube jonizatorius pagamintas ir skirtas valyti orą gyvenamosiose 

patalpose (namuose, biuruose, parduotuvėse), nesuderinamose su 

toksinėmis ir degiosiomis dujomis. Todėl griežtai draudžiama naudoti 

prietaisą aplinkoje, kur oras yra užterštas ir (arba) savo sudėtyje turi kitų 

cheminių junginių ir (arba) dulkių. Naudojant prietaisą kitais nei numatyti ir 

neatitinkančiais šioje instrukcijoje aprašytais atvejais, gamintojas 

atleidžiamas nuo atsakomybės.  

http://www.jonixair.com/
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1.3 Instrukcijoje naudojamas ženklinimas 
 

Prašome atkreipti ypatingą dėmesį į šiuos ženklus ir jų reikšmę. Jie pabrėžia konkrečią 

informaciją, pavyzdžiui: 

Įspėjimas: jis susijęs su integravimu ar pasiūlymais dėl tinkamo prietaiso 

naudojimo. 
 

Pavojus: jis susijęs su pavojingomis situacijomis, kurios gali susidaryti naudojant 

prietaisą,  siekiant užtikrinti asmeninį saugumą. 

 

Draudžiama:  šis simbolis nurodo operacijas, kurių reikia vengti bet kokiomis 

aplinkybėmis ir todėl draudžiama. 

AUKŠTOS įtampos pavojus! 

Prieš atjungdami įtampos tiekimą, neatidarykite jokių dangčių, durelių ar kitų 

apsaugų. 

 
Įspėjimas! 

Privaloma naudoti apsaugines pirštines. 

Elektroninės įrangos atliekos. 

Šis ženklas įrangos etiketėje rodo, kad įranga atitinka Elektroninės įrangos atliekų 

direktyvą. Už tai, kad įrenginys laisvai disponuojamas aplinkoje. Neteisėtai 

disponuojama  įranga, baudžiama pagal įstatymą.   

 

 2 .  ĮSPĖJIMAI IR BENDRIEJI DRAUDIMAI  

Ši naudojimo instrukcija yra neatskiriama prietaiso dalis, todė l 

turi būti atidžiai prižiūrima ir visada turi būti pridedama prie įtaiso, 

net jei jis parduodamas kitam savininkui ar  naudotojui. Tuo 

atveju, jei ji yra sugadinta ar prarasta, kreipkitės į  JONIX dėl 

kitos kopijos arba atsisiųskite dokumentą iš  www.jonixair.com. 

 
Remonto ir techninės priežiūros darbus turi atlikti JONIX  įgalioti 

darbuotojai arba kvalifikuoti darbuotojai pagal šioje instrukcijoje  

išdėstytas nuostatas. Nekeiskite ir negadinkite prietaiso, nes jis gali 

sukelti pavojų, o prietaiso gamintojas neatsako už padarytą žalą. 

 
Priėmus prekę patikrinkite, ar turinys nepažeistas ir pilnai 

sukomplektuotas. Jei neatitinka reikalavimų, kreipkitės į įrenginį 

pardavusią įmonę. 

http://www.jonixair.com/
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Montuojant ir eksploatuojant šį gaminį, būtina laikytis šioje 

instrukcijoje nurodytų reikalavimų ir instrukcijų. 

 
JONIX  neprisiima jokios atsakomybės už žalą, padarytą žmonėms, 

gyvūnams ar turtui dėl montavimo, koregavimo ir priežiūros klaidų 

arba netinkamo naudojimo. 
 

Atkreipkite dėmesį, kad naudojant produktus, kuriems reikalinga elektros energija, laikomasi kai 

kurių esminių saugos taisyklių, tokių kaip: 

Šis prietaisas nėra skirtas naudoti žmonėms (įskaitant vaikus), turintiems 

fizinių, psichinių ar jutiminių gebėjimų arba neturintiems patirties ir žinių, 

išskyrus atvejus, kai už jų saugą atsakingas asmuo juos prižiūri arba duoda 

nurodymus naudoti prietaisą. Imkitės tinkamų atsargumo priemonių, kad 

vaikai negalėtų žaisti su prietaisu. 

 

Nelieskite prietaiso, jei esate basomis ir kūno dalimis, kurios yra šlapios ar 

drėgnos. 

 

Neatlikinėkite jokių techninės priežiūros ar valymo darbų, prieš tai 

neatjungę prietaiso nuo elektros tinklo, pasukdami pagrindinį sistemos 

jungiklį į padėti "Išjungti". 

 

Nekeiskite saugos ar reguliavimo įtaisų be išankstinio prietaiso gamintojo 

leidimo ir nurodymų. 

 

Neištraukinėkite, neatjunginėkite ir nelieskite elektros laidų, išeinančių iš 

prietaiso, net jei jis yra atjungtas nuo elektros tinklo. 

 

 

Nestovėkite, nesėdėkite ant prietaiso ir (arba) kartu neilsėkite jokio tipo kitų 

objektų. 
 

   Nepurkškite ir nepilkite vandens ar kitų skysčių tiesiai ant prietaiso. 

 

Neatidarinėkite skydelių, kad pasiektumėte vidines prietaiso dalis, 

prieš tai neperjungęs sistemos jungiklio į padėti "Išjungti". 

 

Neišmeskite ir nepalikite įpakavimo medžiagų vaikams jiems 

pasiekiamoje vietoje, nes tai gali būti pavojinga. 
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  3 - OPERACINĖ SISTEMA  
 

Tarp įvairių oro jonizatorių prieinamu rinkoje, JONIX Cube yra šio sąrašo viršuje, jis 
apjungia aukštą kokybę ir modernų ir patrauklų dizainą. Šis oro jonizatorius skatina 
kontroliuojamą tam tikrų joninių dalelių (elektra įkrautų) susidarymą ore,   per elektrostatinį lauką, 
kuris imituoja natūralų procesą, kuris paprastai vyksta per saulės spinduliuotę, mechaniškai arba 
naudojant kitus fizinius reiškinius. Istoriškai ir moksliškai įrodyta, kad ypač pagamintos joninės 
dalelės, yra naudingos žmonėms, ypač tiems, kuriems elektros krūvis yra neigiamas (atsirandantis 
iš atskirų ar mažų grupių  molekulių, kurios turi laisvų elektronų). 

 

 
 

 

 

Funkcija, dėl kurios JONIX  Cube  išsiskiria,  
palyginti su panašiais produktais, yra naujos kartos 
jonizuojantis šaltos plazmos generatoriai, 
pasižyminčių dideliu efektyvumu ir selektyvumu, 
kurie nesukelia jokio pašalinių poveikių. 

 

 

Kitos svarbios prietaiso savybės yra šios: 

- Mažas energijos suvartojimas. 

Prietaisas turi apsauginį jungiklį, išdėstytą taip, kad atidarius apsauginį dangtelį (taip pat ir atsitiktinį), 

jonizuojančių įrenginių ir ventiliatoriaus maitinimas būtų išjungtas. 

   

- Natūralus procesas:  jis nenaudoja ir negamina cheminių medžiagų. 
     JONIX prisotina organizma deguonimi.  

-  Stiprus  dezinfekatorius:  jis  efektyvus  prieš  virusus,  bakterijas,  alergenus,  grybelius  ir  kvapus. 
JONIX sunaikina COVID 19 virusą per 30 minučių. Testuota Padujos Universitete.
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4.1 Komponentų Aprašymas 
 

01 Apsauginis dangtis 04 Maitinimo kabelio lizdas 07 Filtro dangtelis 
 

02 Jonizavimo generatorius 05 Pagrindinis jungiklis 08 Maitinimo kabelis  
 

03 Įžeminimo spyruoklė 06 Valdymo skydas 09 Apsauginiai saugikliai 
 

 

4.2 Techninės savybės  

          Modelis  
Matmenys 

 
Energijos įtampa    

Sąnaudos 

 
 

Elektra 

 
 

Svoris 

 

4.3 Atsarginių dalių komplektas 

Kodas Aprašymas / kontrolė Pastabos 

71KT000001 CUBE JONIZATORIAUS ATSARGINIŲ 

DALIŲ  RINKINYS 

2 Jonizuojantis generatoriai 

JX40000001  KUBO MAITINIMO KABELIS 3 x 0.75 kabelis, SP8848 kištukas ir 90° IEC60320 C13 jungtis 

JX40000002  APSAUGINIS SAUGIKLIS 1 saugiklis 5x20 1A "F" 

4 - TECHNINIAI DUOMENYS 

             [mm]          (kW)  [mA] kg 

 JONIX  Cube 238 X  238  X  260 230V  / 50Hz 10 51 4 

 

01 

02 02 

03 

03 

04 

09 

05 

06 

 
07 

08 
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5.1 Pakuotės 
 

JONIX Cube  įrenginys kartu su priedais  pristatomas  specialiose apsauginėse 
pakuotėse.   Medžiagos, kurios nebuvo sumontuotos pagal techninius reikalavimus, yra 
tiekiamos  atskiroje pakuote, kuri pritvirtinta prie paties prietaiso viduje ar atskirai. 
Pakuotėje yra: 

- Jonizatorius JONIX Cube. 
- Maitinimo laidas. 

- Eksploatavimo ir techninės priežiūros instrukcija (su atitikties deklaracija). 
 

5.2 PRIEŽIŪRA IR TRANSPORTAS  
 

Prietaisui valdyti naudojamos tinkamos priemonės, priklausomai 

nuo svorio, kaip reikalaujama Direktyvoje 89/391/EEB ir 

vėlesniuose pakeitimuose. 

 
Būkite labai atsargūs išpakuodami įtaisus, kad nepažeistumėte 

korpuso ar komponentų. Venkite apvirtimų. 

 

5.3 Tikrinimas priėmimo metu 
 

Gavę įrenginį, patikrinkite visas jo dalis, įsitikinkite, jog transportavimo metu jie nebuvo pažeisti. 

Apie bet kokį pažeidimą turi būti pranešta vežėjui, užpildant atitinkamą pristatymo dokumentą ir 

nurodant žalos rūšį. 

Bet kokios rūšies skundas turi būti išsiųstas raštu per aštuonias dienas 

nuo prekių gavimo. 
 

5.4 Saugojimas 
 

Jei nenaudojate prietaiso ilgą laiką, laikykite prietaisus atokiau nuo dulkių ir vibracijų bei šilumos 

šaltinių. 

Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už žalą dėl neteisingo 

saugojimo, jei įrenginys nebuvo tinkamai apsaugotas. 

 

5.5 LAIKYMAS  
 

JONIX Cube  įrenginys yra lengvai kilnojama, nes jis yra mažų gabaritų (žr. 4 skyrių 
"Techniniai duomenys"). 

5 - Priėmimas,  transportavimas  ir  laikymas 
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 6 - ĮRENGIMAS IR EKSPLOATAVIMAS  
 

Dėmesio! Prieš pradėdami naudoti prietaisą, atidžiai 

perskaitykite visas  šioje instrukcijoje pateiktas 

rekomendacijas. 
 

Apibrėžimai 

Vartotojas:  VARTOTOJAS / OPERATORIUS: Kvalifikuotas personalas: 

Asmuo, organizacija ar  

įmonė, įsigiję ar išsinuomavę 

įrenginį ir ketinantys jį 

naudoti numatytiems 

tikslams. 

 Asmuo, kuriam vartotojas suteikė 

leidimą valdyti įrenginį. 

   Asmenys, baigę tam tikrą kursą, todėl 

galintys atpažinti pavojus, kylančius dėl 

šio prietaiso, ir sugeba jų išvengti. 

   

 
6.1 SAUGUMO STANDARTAI 

 

Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už toliau aprašytų 

saugos ir prevencijos standartų nesilaikymą. 

Gamintojas taip pat neprisiima jokios atsakomybės už žalą, 

atsiradusią dėl netinkamo dezinfekavimo priemonių naudojimo ir 

(arba) pakeitimų, atliktų be išankstinio leidimo. 

• Prietaisas turi būti sumontuotas griežtai laikantis šioje instrukcijoje pateiktų instrukcijų. 

• Laikytis šalyje, kurioje įrenginys yra įrengtas, galiojančių įstatymų dėl pakuotės ir prietaiso 

valymo bei priežiūros priemonių naudojimo ir šalinimo; taip pat turėtumėte laikytis 

gamintojo pateiktų rekomendacijų. 

• Prieš įjungdami prietaisą, patikrinkite įvairių komponentų ir elektros tinklo, 

prie kurio jis prijungtas, vientisumą, įsitikinkite, kad prieš elektros laidą yra 

automatinis saugiklis, kaip nurodyta šioje instrukcijoje. 

• Niekada nekiškite į prietaisą bet kokių daiktų, nes liečiami su įtemptomis dalimis ar 

elektros gnybtais gali kilti gaisras ar jūs galite gauti elektros smūgį. 
• Nenaudokite ir nevalykite prietaiso neatjungę jo nuo elektros tinklo. 

• Susidėvėjusias ar pažeistas dalis gali taisyti arba pakeisti tik kvalifikuoti darbuotojai ir 

laikantis šioje instrukcijoje pateiktų nurodymų. 
• Atsargines dalis turi būti patvirtinti gamintoju. 

• Prietaiso eksploatavimo nutraukimo arba šalinimo atveju laikykitės šalies įstatymų, kurioje 

įrenginys sumontuotas, nustatytų taršos mažinimo taisyklių. 
• Nepilkite vandens ar jokių skysčių ant prietaiso. 

• Pastatykite prietaisą taip, kad nebūtų galima atsistuoti ant maitinimo laido. 
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• Naudokite etiketėje rodomo maitinimo šaltinio tipą. Jei nesate tikri dėl 

maitinimo šaltinio tipo, kreipkitės pagalbos į vietinį pardavėją arba 

elektros energijos tiekėją. 

• Nejunkite prietaiso lauke, nebent šioje instrukcijoje pateiktose instrukcijose nurodyta 

kitaip. 

• Niekada nevarstykite komponentų, kai jos surenkamos: nors jos pagamintos iš tvirtų 

medžiagų, prietaiso dalys gali būti pažeistos, jei tvarkomos netinkamai. 

• Nebandykite atlikti prietaiso techninės priežiūros darbų, išskyrus atvejus, kai nurodyta šioje 

instrukcijoje. Išorinio korpuso atidarymas arba nuėmimas gali sukelti elektros smūgį arba 

sukelti kito pavojaus riziką. Visus techninės priežiūros darbus turi atlikti įgalioti darbuotojai, 

išskyrus  šioje instrukcijoje nurodytus atvejus. 

• Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo ir kreipkitės į kvalifikuotą personalą, kad jis būtų 

dar pataisomas vienu iš šių atvejų: 
- Prietaisas kontaktavo su vandeniu ar bet kokios rūšies skysčiais. 

- Įrenginys buvo veikiamas elementų. 

- Gedimas išlieka nepaisant atliktu visų įrengimo ir (arba) techninės priežiūros procedūrų. 
• Prietaisas turi ventiliacijos angas; neuždenkite šių angų. 

• Įsitikinkite, kad visada paliekate pakankamai vietos tinkamai ventiliacijai prietaiso apačioje 

ir aplink šoninių angų. 
• Padėkite prietaisą ant stabilaus paviršiaus (venkite lovos, sofos, antklodės, kilimo ir pan.). 

SVARBU. Montuotojas ir naudotojas,  naudodamiesi  JONIX Cube  
įrenginiu, turi atsižvelgti į visus kitus su sistema susijusius rizikos 

tipus ir juos išspręsti. 

6.2 PRADŽIA 
 

• Patikrinkite, ar įvairūs prietaiso komponentai yra visiškai nepažeisti. 

• Patikrinkite, ar pakuotėje yra dokumentacija ir priedai, skirti montavimui. 

• Prietaiso įpakavimą nuneškite kuo arčiau montavimo vietos. 

• Ant prietaiso nedėkite svorio ar įrankių ir nedėkite jo ant nestabilaus paviršiaus. 

•  
 

6.3 ĮRENGIMO VIETOS PASIRINKIMAS 
 

• Nedėkite prietaiso tose vietose, kur yra degių dujų, rūgštinių, agresyvių ir korozinių 

medžiagų, kurios gali pažeisti įvairius komponentus. 

• Palikite minimalų tarpą, kad galėtumėte įdiegti prietaisą ir atlikti įprastinę  bei  
specialią techninę  priežiūrą. 
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6.4  ELEKTROS JUNGTYS 

 
DĖMESIO! Prieš pradėdami bet kokią operaciją, įsitikinkite, kad 

atjungtas pagrindinis maitinimo šaltinis! 

• Įsitikinkite, kad ant plokštelės nurodyta įtampa ir dažnis atitinka elektros tinklo, prie 

kurio prijungtas įtaisas, įtampą ir dažnį. 

• JONIX  Cube įrenginio elektros jungtis turi būti naudojami tik šiam įrenginiui,    prie  tos pačios 
elektros linijos neturi būti prijungtų kitų įtaisų. Draudžiama naudoti adapterius arba maitinimo  
prailgintuvus. 

6.5 ELEKTROS MAITINIMAS 
 

JONIX Cube  įrenginys atkeliauja iš gamyklos visiškai paruoštas ir reikalingas tik jo prijungimas 
prie elektros lizdo, kaip nurodyta ant plokštelės. Prieš atlikdami bet kokius pajungimus įsitikinkite, kad  
elektros tinklo įtampa atitinka, kaip nurodyta etiketėje. 

6.6 ĮRENGINIO NAUDOJIMAS 
 

Pav. 01: Prijunkite prietaisą prie elektros tinklo, 
naudodami pateiktą maitinimo laidą. 

 

 

 

 

 

 

02 pav. Įjungimo / išjungimo jungiklis yra 
įrenginio apačioje (žr. 4 skyrių). 

Norėdami įjungti įrenginį, paspauskite 
raudoną 0 / I mygtuką, perjungdami jį į I; 
išgirsite nedidelį garsą iš prietaiso vidaus ir 

valdymo skydelyje užsidegs šviesos diodas, 
rodantis, kad įrenginys įjungtas. 

 

Aukštos įtampos atsiradimą 

prietaise rodo atitinkamą šviesą, 

esančią ant priekinio skydelio, kai 

prietaisas yra įjungtas. 

 

Degantis žalias šviesos diodas: įrenginys įjungtas 
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03 Laiko lygių mygtukas    

 

6.7 Valdymo skydelis 
 

Įrenginio valdymo skydą sudaro: 

• 2 valdymo mygtukai. 

• 6 būsenų šviesos diodai. 

Integruota valdymo elektronika leidžia valdyti įrenginį 3 skirtingais laiko lygiais. 
 

 
 

   
 

 

 

 

04 Priežiūros įspėjimo šviesos diodas  

Nėra įspėjimo 

Įspėjimas: Būtinas įrenginio valymas  
(kas 840 faktinio veikimo ciklų) 

Jonizuojamojo įtaiso pakeitimo 

reikalaujamas įspėjimas 
(kas 8740 faktinio veikimo ciklų) 

   05 Priežiūros įspėjimo atstatymo raktas Norėdami iš naujo nustatyti, laikykite klavišus
 ir           

Paspauskite 5 sekundes: visi šviesos diodai 
bus išjungti ir laikmatis bus paleistas iš naujo. 
Atleidus abu klavišus, atnaujinama 
standartinė operacija. 

 

0

2 
0

3 
0

1 
0

4 

0

5 
 

 
   

 

Pastaba: veikimo lygį rodo atitinkama 

lemputė. Norėdami pereiti į kitą lygį, 

paspauskite mygtuką  

 (Professional      4 min. .............. 6 min. .........)
 

  Įjungtas 2 lygis: 4 min. veikia, 6 min. išjungta

 (Professional      7 min. .............3 min. .........) 
 

Įjungtas 3 lygis: 7 min. veikia 3 min.  išjungta
(Professional    6 val. veikia po to pereina i 1 lygį)
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Veikimo lygis gali būti pasirinktas priklausomai nuo šių reikalavimų: 

• Patalpoje esančių ar pagamintų teršalų ar kvapų kiekis; 

• Jei vyksta maisto gaminimas; 

• Jei kas nors rūko; 

• Kvapų atsiradimo atveju; 

• Jei yra daugiau žmonių nei įprasta; 

• Reikia greitai išsklaidyti bet kokį nemalonų kvapą; 

• Priklausomai nuo kambario dydžio: toliau pateiktoje lentelėje rodomas rekomenduojamas 

veikimo lygis: 
 

Patalpų plotas (m2) 

iki 2,7 m aukščio  

 

Lygis 
Laiko nustatymai greitai išsklaidyti      

kvapus ir teršalus 

Ventiliatorius gali būti išjungtas naudojant specialų 

mygtuką:  tai sumažins triukšmą. 

Vėdinimas pagerina oro judėjimą 

kambariuose: tai maksimaliai 

padidina teigiamą prietaiso 

poveikį. 

 

 

JONIX Cube Professional 

JONIX Cube 

  

> 10 1 Nustatyti 3 lygį 10 min. 

11 ÷  19 1 Nustatyti 3 lygį 20 min. 

21 ÷  30 2 Nustatyti 3 lygį 30 min. 

31 ÷  30 2 Nustatyti 3 lygį 40 min. 

41 ÷  50 2 Nustatyti 3 lygį 60" 

51 ÷  50 3 3 lygio nustatymas 

61 ÷  70 3 3 lygio nustatymas 

71 ÷  85 3 3 lygio nustatymas 

  
Lygis/m2 

1 lygis iki 50m2 

2 lygis iki 90m2 

3 lygis iki 90m2 (6 val.režimas) 



16 

 

 

 
 

  7 -PRIEŽIŪRA  

7.1 Įspėjimai 
 

Prieš pradėdami techninės priežiūros operacija įsitikinkite, 

kad įrenginys atjungtas nuo elektros šaltinio. 

Prieš atlikdami bet kokią techninę priežiūrą, PRIVALOTE 

IŠJUNGTI PRIETAISĄ. 

• Naudotojas privalo atlikti visas išvardytas įrenginyje atliekamas techninės priežiūros 

operacijas. 

• Jei susiduriate su gedimu, atjunkite įrenginį nuo elektros tinklo ir kreipkitės į kvalifikuotą 

personalą (pardavėją, gamintoją). 
 

Veiksmų, kurie turi būti atliekami siekiant užtikrinti tinkamą dezinfekavimo įtaisų priežiūrą, 

dažnumas daugiausia priklauso nuo apdoroto oro kokybės. Laikui bėgant neatlikus tinkamos ir 

sistemingos priežiūros, prietaisas ir jo veikimas gali pablogėti. 

7.2 ĮPRASTA PRIETAISO PRIEŽIŪRA 
 

JONIX Cube  įrenginiui reikia minimalios priežiūros. Reikia periodiškai ir reguliariai  valyti 
jonizuojančius generatorius ir filtrų tinklelius, kad apsaugoti ventiliatorius. 

Prietaisas signalizuoja, kad reikia patikrinti generatorius, kai ekrane rodomą indikatoriaus 

lemputę,   kas 900 darbo valandų. 

Tačiau, kai dirbate labai užterštoje aplinkoje, prietaiso elektronika gali signalizuoti, net 

anksčiau nurodyto laiko. 

Jonizuojančius generatorius 

valykite kiekvieną kartą, kai 

pradeda mirksėti atitinkamas 

šviesos diodas. 

 

  Mirksintis šviesos diodas: reikalinga priežiūra 

7.2.1 Generatorių valymas 
 

03 pav. Išjunkite jonizatorių, įjungimo O/ I 

išjungimo mygtuką perjungdami į O 

padėtį. 
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Pav. 05: Nuimkite dangtį, traukdami jį į 

viršų. 

 

 

 

 

 

 

06 pav. Švelniai atsukite jonizuojančius 

generatorius veikdami stiklo paviršių, kurį 

galima pasiekti rankomis per specialius 

lizdus. Nuimkite vamzdį supančią tinklelį. 

Jei tai per sunku, šiek tiek 

pasukite tinklelį aplink stiklą. 

 
 

07 pav. Nuvalykite stiklą drėgna 

šluoste. 

 
Nenaudokite skystų 

valiklių ar purškalų, muilo 

ar pan. 

 
 

 
Patikrinkite, ar jonizuojantis generatorius yra geros būklės: neturi būti jokių įtrūkimų ar kitokių 
pažeidimų; priešingu atveju jis turi būti pakeistas. 
Kai tik pastebėsite balkšvą sluoksnį ant perforuotos metalinės plokštės stiklo viduje, tai reiškia, 
kad jonizuojantį generatorių reikia keisti. 

Jonizuojančius generatorius paprastai reikia keisti po 18 mėnesių 

naudojimo. 

 

 
 

 

06   
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08 pav. Tinklelį nuplaukite tekančiu 

karštu vandeniu ir kruopščiai 

nusausinkite audiniu. 

Dėmesio: prieš dėdami atgal, 

įsitikinkite, kad tinklelis yra visiškai 

sausas! 

Gamintojas neatsako už 

prietaiso gedimą, 

atsiradusį dėl drėgmės ar 

vandens patekimo ant 

prietaiso. 

 

09 pav. Uždėkite išorinį metalinį tinklelį 

ant stiklo vamzdžio taip, kad jis visiškai 

persidengtų su vidine plokšte. 

 

 

Bet kuriuo atveju 

užtikrinkite ne mažesnį 

kaip 3 mm atstumą nuo 

generatoriaus pagrindo. 

 
10 pav. Prisukite jonizuojančius 

generatorius atgal į savo vietą dar kartą 

veikdami stiklo paviršių, kurį galima 

pasiekti rankomis per specialius lizdus. 

 

Perspėjimas: neperveržkite varžto 

užsukdami iki galo. 

 

 

Patikrinkite, ar įžeminimo 

spyruoklė liečiasi su 

išoriniu tinkleliu, kai 

jonizuojančios tūbelės 

vėl įsukamos į vietą. Kitu 

atveju kreipkitės į 

gamintoją. 

 

 

08  
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 Neišvalius jonizuojančių generatorių, kai tai rodo prietaisas, 

sumažėja sistemos veikimas. 

7.2.2 Filtro valymas 
 

Kiekvieną vamzdžio priežiūros operaciją valykite filtrą esanti prietaiso apačioje. Tačiau siūlome 

periodiškai tikrinti filtro būseną ir greitai pašalinti bet kokius dulkių likučius ir bet kokius  kitus 

likučius, kurie gali blokuoti oro srautą. 

14 pav. Nuimkite filtro dangtį 

paspausdami šonus ir traukdami į 

save. 

  
          

 

 

  

 

 

Jonizuojančius  
generatorius galima vėl 

įjungti tik po to, kai šviesa 

išsijungia. 5 sek. 

 

14 
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15 pav. Tinklo filtrą nuplaukite 

tekančiu vandeniu ir nusausinkite 

audiniu. 

 

 

 

 

 

 

 

16 pav. Drėgnu skudurėliu nuvalykite 

plastikinį filtro dangtelį ir piršto apsaugos 

groteles, įmontuotas prietaiso apačioje. 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.3 išorinis įrangos valymas 
 

Prietaiso išorę nuvalykite drėgna šluoste. 
 

Nenaudokite skystų valiklių ar purškalų, muilo ar pan. 
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7.3 SPECIALI TECHNINĖ PRIEŽIŪRA 
 

Vienintelė dalis,  kuri gali susidėvėti yra jonizuojantis generatoriai, kurių našumas mažėja 

laikui  bėgant. Susidėvėjusios dalys turi būti pakeistos, kai atsiranda nusidėvėjimo požymių,    

pažymėtų oksidu ant  jonizuojančio generatoriaus vidinio tinklelio,   dėl kurio jis taps baltas, 

ir stiklas, taps neskaidrus. 

 
JONIX Cube įrenginys, specialų šviesos diodą pagalba rodo būtinybę pakeisti  jonizavimo 
generatorius maždaug kas 9000 darbo valandų. 

 

 

 
Pakeiskite generatorius, kai tik 

atitinkamas šviesos diodas nuolat 

degs. 

 

 

Užsidegė geltonas indikatorius: reikalingas generatorių keitimas 

 

7.3.1 Jonizavimo generatorių keitimas 
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20 pav. Nuimkite dangtį traukdami jį į 

viršų. 

 

 

 

 

 

 

 

21 pav. Švelniai atsukite jonizuojančius 

generatorius veikdami stiklo paviršių, kurį 

galima pasiekti rankomis per specialius 

lizdus. 

 

 

 

 

 

22 pav. Prisukite naujus jonizuojančius 

generatorius į vietą, dar kartą veikdami 

stiklo paviršių, kurį galima pasiekti 

rankomis per specialius lizdus. 

 

Dėmesio: neužsukinėkite iki galo, 

neperveržkite varžto. 

 

 
Patikrinkite, ar įžeminimo 

spyruoklė liečiasi su 

išoriniu tinkleliu, kai 

jonizuojančios tūbelės 

vėl įsukamos į vietą. 

Kitais atvejais kreipkitės į 

gamintoją.

 

 

21  
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24 pav. Išvalykite prietaiso išorę 

drėgnu skudurėliu. 

 
Nenaudokite skystų 

valiklių ar purškalų, muilo 

ar pan. 

 
 

 
 

 
Jei nepakeisite jonizuojančių generatorių, kai tai nurodyta prietaise, 

sumažės sistemos veiksmingumas. 

 

Jei įrenginio gedimas išlieka, atjunkite jį nuo elektros tinklo ir 

kreipkitės į kvalifikuotą personalą.

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Jonizuojančius generatorius 

galima vėl įjungti tik užgesus 

šviesai. 5 sek. 
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 8 -VEIKLOS PATIKRINIMAS IR GEDIMŲ PASIRINKIMAS  

Šiame skyriuje apibendrinamos dažniausiai pasitaikančios problemos, kurios gali kilti naudojant 

vienetą. Prieš kreipdamasis į klientų aptarnavimo tarnybas, atlikite toliau išvardytus 

patikrinimus. 

Problema 
Galima  

priežastis 
Sprendimas 

 

 

 

 
 

Nedega žalias šviesos diodas 

 

 

 

 

 
 

Įrenginyje 

nėra elektros 
maitinimo. 

Patikrinkite, ar jungiklis yra padėtyje 

"I". 

Patikrinkite, ar kištukas prijungtas į 
elektros lizdą. 

Patikrinkite, ar kištukas prijungtas prie 
įrenginyje esančio elektros lizdo. 

Patikrinkite, ar maitinimo lizdas, prie kurio 
prijungtas įrenginys, veikia.     
Patikrinkite, ar dangtis tinkamai 
pritvirtintas ir užfiksuotas vietoje. 

Įsitikinkite, ar sveiki saugikliai. Jei reikia, 
kreipkitės į vietinį pardavėją. 

Iš prietaiso vidaus nesklinda 
šnypščiantis garsas ir mirksi geltonas 
šviesos diodas, rodantis, kad reikia 
priežiūros. 

Reikia valyti 
jonizuojančius  
generatorius ir 
ventiliatoriaus  
tinklelio filtrą. 

 

Žiūrėti 7.2 punkto instrukciją 
„Įprasta priežiūra“. 

Iš prietaiso vidaus nesklinda 
šnypščiantis triukšmas, o geltonas 
šviesos diodas, rodantis, kad reikia 
priežiūros, yra nuolat dega. 

Reikia  pakeisti  
jonizuojančius 
generatorius. 

 

Žiūrėti 7.3 punkto instrukciją. 
„Speciali priežiūra“ 

Iš prietaiso vidaus nesklinda 

šnypščiantis triukšmas, o geltonas 
šviesos diodas, rodantis, kad reikia 
priežiūros, yra išjungtas. 

Jonizuojantys 

generatoriai yra 
sugedę. 

Žiūrėti 7.3 punkto instrukciją. 

„Speciali priežiūra“ 

 
Jei kiltų kitokių nei anksčiau aprašytų gedimų, kreipkitės į 

kvalifikuotą personalą (pardavėją, gamintoją). 

Atjunkite įrenginį nuo maitinimo tinklo ir kreipkitės pagalbos į kvalifikuotą personalą net vienu ar 

keliais toliau nurodytais atvejais: 
• Maitinimo laidas yra pažeistas arba nusidėvėjęs. 

• Kištukas yra pažeistas arba nusidėvėjęs. 

• Ant prietaiso buvo išpiltas vanduo ar kitas skystis. 

Nepaisant to, kad visos diegimo procedūros buvo atliktos tinkamai, įvyko gedimas.  
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 9 -Utilizavimas  
 

Kai JONIX Cube  įrenginiai nebenaudojami, juos reikia utilizuoti laikantis jūsų šalyje 
galiojančių taisyklių. Vienetą sudaro šios medžiagos: 
• Nerūdijantis plienas. 

• Aliuminis. 

• Stiklas. 

• Nailonas. 

• Plastikas. 

• Popierius ir kartonas. 

• Mediena. 
 

Elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas  

Šis gaminys patenka į Direktyvos 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų 

tvarkymo (EEĮA) taikymo sritį. Įrangos negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis, 

nes ji pagaminta iš skirtingų medžiagų, kurias galima perdirbti specialiuose 

įrenginiuose. Kreipkitės į savo savivaldybių institucijas dėl ekologiškų atliekų tvarkymo 

vietų, kuriose atliekos gali būti gautos šalinimui, vietos ir dėl jų tolesnio perdirbimo, 

kaip rekomenduojama. Be to, atkreipkite dėmesį, kad perkant lygiavertį prietaisą 

pardavėjas turėtų nemokamai atsiimti seną gaminį, kurį reikia pašalinti. Produktas 

nėra potencialiai pavojingas žmonių sveikatai ir aplinkai, nes jame nėra kenksmingų 

medžiagų pagal Direktyvą 2011/65/ES (RoHS), tačiau jei jis šalinamas laisvai  

aplinkoje, jis gali neigiamai paveikti ekosistemą. 

Prieš naudodami įrangą pirmą kartą, atidžiai perskaitykite instrukcijas. Primygtinai 

rekomenduojama nenaudoti gaminio jokiais kitais tikslais, išskyrus tą, kuriam  jis buvo 

suprojektuotas, kad būtų išvengta elektros smūgio rizikos, jei gaminys 

naudojamas netinkamai. 

 

  Pastabos  
 
 

............................................................................................................................. ..................... 

 

.................................................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................. ..................... 

 

..................................................................................................................................................  
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  Garantijos sąlygos  

 
1. Šiuo dokumentu gamintojas patvirtina, kad produktas buvo tinkamai pastatytas,  buvo panaudotos aukščiausios kokybės 

medžiagos ir atlikti visi patikrinimai, būtini, kad būtų laikomasi Europos bendrijos direktyvų. Gaminiui taikoma garantija, 
trunkanti 24 mėnesius nuo pristatymo Vartotojui dienos.   Pristatymas turi būti įrodytas pirkimo dokumentu ir užpildytos 
identifikavimo formos kopija. Šie dokumentai turi būti siunčiami į garantinį centrą su įranga. Asmenys, norintys  pasinaudoti  
garantija, privalo pranešti apie kaltę per 8 dienas nuo jos atradimo dėl Civilinio kodekso  1495 straipsnio pasekmių 
ir tikslo. Garantija taikoma tik atskirų komponentų ar dalių su gamybos defektais pakeitimui ar remontui ir neapima išlaidų, 
susijusių su techninio  personalo, transporto,  pakavimo ir t. t. perdavimu. Gedimams, gedimams ar žalai, atsiradusiai dėl 
prastos priežiūros, netinkamo maitinimo  tiekimo,  aplaidumo, nepatyrimo ir kitų priežasčių, kurios nėra priskirtinos Gamintojui, 
ir dalims, kurioms taikomas įprastas  nusidėvėjimas,  garantija netaikoma. Garantija netaikoma gedimams, atsiradusiems 
dėl įprastinės techninės priežiūros neatlikimo dėl kliento aplaidumo. Ši garantija nenumato jokios kompensacijos  už bet kokią 
tiesioginę ar netiesioginę žalą, atsiradusią asmenims ar daiktams dėl įrangos  neefektyvumo. 

2. Garantija automatiškai tampa negaliojanti, kai pirkėjas arba neįgaliotos trečiosios šalys remontuoja, modifikuoja ar 
sugadina įrangą. Atsakomybė už sugedusių gaminių padaryta žalą baigiasi praėjus 10 metų nuo tos dienos, kai Gamintojas 
pateikė gaminius į rinką,  po to tampa vartotojo  atsakomybe,  kaip numatyta 85/374/EEB direktyvoje. 

3. Kad darbas būtų atliekamas pagal garantiją, pirkėjas turi kreiptis tik į pardavėją,    gamintojo  įgaliotus garantinio 
aptarnavimo centrus arba patį Gamintoją.   Garantija suteikia teisę nemokamai pakeisti  sugedusias dalis. Tačiau tai 
nesuteikia teisės pakeisti visą įrangą. 

4. Kilus ginčams dėl pristatytos įrangos garantijos,  kokybės ar sąlygų taikymo,  pirkėjas negali sustabdyti arba atidėti viso 
dalinių įmokų mokėjimo ar mokėjimo.   

5. Pirkėjas negali reikalauti kompensacijos už gamybos praradimą. 

6. Garantija negalioja, jeigu: 

a. Įranga yra pažeista dėl kritimo, gaisro poveikio, išsiliejo skysčių, žaibo, stichinių nelaimių arba  vis,  dėl to 
nesukelia gamybos defektų. 

b. Neteisingas diegimas. 

c. Neįrengta neteisinga jungtis prie elektros tinklo (neteisinga maitinimo šaltinio vardinė įtampa) arba 
tinkami apsaugos įtaisai. 

d. Serijos numeris pašalintas, atšauktas arba pakeistas. 

7. Komponentai, kuriuos reikia pakeisti pagal garantiją,  turi būti grąžinti  JONIX,  kuris išsiųs  atitinkamas atsargines  
dalis. Visos negrąžintos pakeistos dalys bus apmokestintos. 

8. Gamintojas remonto laikotarpiu neturi tiekti pakaitinės įrangos. 

9. Mokesčių tikslais atsarginės dalys bus teikiamos tik su garantija, jei  laikomasi atitinkamų apribojimų, nustatytų 
garantijos sąlygose. 

10. Dėl bet kokio kito atveju, nenumatyta šiame garantijos sertifikate ir taisyklėse. 

11. Darbo,   kelionės ir iškvietimo sąskaitos faktūros turi būti apmokėtos jas gavus. 

12. Gamintojas ir prekiautojas laikysis visų galiojančių duomenų tvarkymo įstatymų, įskaitant susijusius su saugos 
priemonėmis, ir laikysis duomenų tvarkymo informaciniame lape pateiktų specifikacijų. 
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  ES ATITIKTIES DEKLARACIJA  

 
JONIX S.R.L. 

LEGAL SITE Viale Spagna, 31/33 – 35020 Tribano (PD) 
SCIENTIFIC SITE Via Tegulaia 10/b - 56121 Pisa 

OPERATIVE SITE Via Romagnoli, 12/A - 40010 Bentivoglio (BO) 

pareiškia, kad 
toliau išvardyti produktai 

 

Aprašymas Aktyviosios sanitarijos ir oro valymo prietaisai 

 

Modeliai 

• Cube 

o Mate - mini Mate 
o Steel 

 
 

Pasirinkite modelį, kuriam skirta deklaracija 

 
PRODUKTO TIPAS 

o 

o 

o 
o 

 

 
 

Pasirinkite modelį, kuriam skirta deklaracija 

produkto kodas Xxx 

serijos Nr. Xxx 

 
/ F U L F I L S  

 

to the requirements of the Machinery Directive 2006/42/EC 
 

atitinka standartams 
EN 12100:2010 

EN 60204-1:2016 
 

KITOS TAIKOMOS DIREKTYVOS 
2011/65/EU ROHS Directive 

2014/30/EU EMC Directive (ex 2004/108/EC) 
2014/35/EU LVD Directive (ex 2006/95/EC) 

 
Atitinka standartams 

EN 60335-2-65:2003/A11:2012  

Buitiniai ir panašūs elektriniai prietaisai. Saugumas. Ypatingi reikalavimai oro valymo prietaisams. 
 

Už šios atitikties deklaraciją išimtinai atsako gamintojas 

 

pareigos parašas 
 

 

 
 

Generalinis direktorius  Mauro Mantovan 
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JONIX 

Registruota buveinė        Mokslinė būstinė   Veiklos skyrius 

support@jonixair.it 

www.jonixair.it 
 

 

Viale Spagna 31/33 

35020 Tribano (PD)  

Italija   

tel. +39 049 9588511 

tel. +39 049 9588522 

via Tegulaia 10/b 56121 

Piza -  Italija 

tel+39 050 985165  

tel. +39050 985165 

per Romagnoli 12/a 

40010 Bentivoglio (BO)    
Italija 
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