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Vă mulțumim că ați ales dispozi�vul JONIX cube. 

 
Acest manual cuprinde informațiile necesare pentru transportul, instalarea, u�lizarea și 
întreținerea ionizatorului JONIX cube. 

 
O instalare necorespunzătoare a dispozi�vului și/sau nerespectarea celor descrise în acest 
manual poate cauza anularea garanției pe care producătorul o acordă produselor sale. 

 
De asemenea, producătorul nu este responsabil pentru eventualele daune directe și/sau 
indirecte cauzate de instalarea greșită sau pentru daune cauzate de unități instalate de 
persoane necalificate și/sau neautorizate. Verificați, în momentul achiziției, ca dispozi�vul 
să fie întreg și complet. 

 
Producătorul nu își asumă nicio răspundere pentru daune cauzate bunurilor sau 
persoanelor de u�lizarea inadecvată sau de nerespectarea instrucțiunilor de siguranță și de 
u�lizare prezente în acest manual. În aceste cazuri, sunt anulate toate drepturile de 
garanție. 

 
Eventualele reclamații trebuie prezentate în scris, în termen de 8 zile de la primirea mărfii. 

 
Pentru mai multe informații, pentru descărcarea manualului sau pentru tutorialul video vă 
invităm să vizitați www.sistema.com.ro 
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Aparatul descris în acest manual este dotat cu o etichetă pe care se află 
datele de identificare ale acestuia și ale constructorului: 

 
A   Denumire comercială  

B    Cod Articol 
C Număr de serie 
D Tip alimentare electrică 

E  Consum de energie 
 

Ionizatorul JONIX  cube este marcat CE în conformitate cu directivele: 2006/42/CE, 
2011/65/UE, 2014/30/UE, 2014/35/UE cu eventualele modificări ulterioare. 

 

 

 

 

Nerespectarea instrucțiunilor din acest manual de utilizare și întreținere 
scutește producătorul de orice răspundere. Pentru orice informații care nu 
sunt incluse sau care nu pot fi deduse din paginile care urmează, vă 
recomandăm să consultați direct distribuitorul. 

 
Sistema Floor Heating S.R.L. 

office@sistema.com.ro 
 

În special dacă întreținerea aparatului nu este efectuată în conformitate cu 
instrucțiunile furnizate sau dacă este efectuată în așa fel încât îi afectează 
integritatea sau îi modifică caracteristicile, SISTEMA consideră că este scutită 
de orice răspundere cu privire la siguranța persoanelor și la funcționarea 
defectuoasă a aparatului. 
 

Ionizatorul JONIX cube este proiectat și construit pentru igienizarea aerului 
din spații civile (case, birouri, magazine) incompatibile cu gazele toxice și 
inflamabile. Este deci în mod explicit interzisă utilizarea acestuia în spații 
în care aerul este amestecat și/sau alterat de alți compuși gazoși și/sau 
particule solide. Utilizarea în alte scopuri decât cele prevăzute și 
neconforme celor descrise în acest manual, va anula automat orice 
răspundere directă și/sau indirectă a societății producătoare și a 
distribuitorilor săi. 
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Acordați atenție maximă următoarelor simboluri și semnificației lor. Ele au rolul de a 
atrage atenția asupra unor informații speciale cum ar fi: 

AVERTISMENT: Cu privire la completări sau suges�i pentru u�lizarea corectă a 
dispozi�vului. 

 

PERICOL: Cu privire la situații de pericol care pot apărea când este u�lizat 
dispozi�vul, pentru a garanta siguranța persoanelor. 

 
INTERZIS: Acest simbol atrage atenția asupra operațiunilor care trebuie neapărat 
evitate și care sunt deci interzise. 

PERICOL ÎNALTĂ TENSIUNE! 
Nu deschideți sau nu scoateți capacele sau protecțiile înainte de a întrerupe 
alimentarea cu energie electrică. 

 
ATENȚIE! 
Este obligatorie purtarea mănușilor de protecție. 

 
DEȘEURI DE APARATURI ELECTRICE ȘI ELECTRONICE. 
Simbolul tomberon tăiat, prezent pe e�cheta aparatului, indică faptul că acest 
produs se supune normelor privitoare la deșeurile aparatelor electrice și 
electronice. Aruncarea aparatului în mediul înconjurător sau eliminarea abuzivă 
a acestuia sunt pedepsite de lege. 
 

 

 
Acest manual de instrucțiuni face parte integrantă din dispozi�v și, în 
consecință, trebuie păstrat cu grijă și va trebui să însoțească ÎNTOTDEAUNA 
dispozi�vul în cazul cedării sale unui alt proprietar sau u�lizator sau a 
transferării sale pe o altă instalație. În caz de deteriorare sau pierdere, solicitați 
un alt exemplar de la SISTEMA sau descărcați documentul de pe 
www.sistema.com.ro 
Intervențiile de reparație sau întreținere trebuie efectuate de personal 
autorizat de SISTEMA sau de personal calificat în conformitate cu cele 
prevăzute în acest manual. Nu modificați sau nu umblați la dispozi�v pentru 
că se pot crea situații de pericol, iar producătorul aparatului nu va fi 
responsabil pentru eventualele daune provocate. 

După ce ați îndepărtat ambalajul, asigurați-vă că aparatul este intact și 
complet. În cazul în care nu este așa, adresați-vă societății care v-a vândut 
dispozi�vul. 



6
 

Instalarea, punerea în funcțiune și operarea acestui produs trebuie efectuate 
numai ținând cont de cerințele și instrucțiunile specificate în acest manual. 

Este exclusă orice răspundere a societății SISTEMA pentru daune cauzate 
persoanelor, animalelor sau bunurilor de erori de instalare, de reglare și de 
întreținere sau de u�lizarea inadecvată. 

 

Vă amin�m că u�lizarea produselor care u�lizează energie electrică presupune 
respectarea unor reguli fundamentale de siguranță, cum ar fi: 

Acest aparat nu este des�nat u�lizării de către persoane (inclusiv copii) cu 
capacități fizice, mintale sau senzoriale reduse sau care nu au experiență sau 
cunoș�nțele necesare, decât dacă sunt supravegheate de o persoană 
responsabilă pentru siguranța lor sau dacă aceasta le furnizează instrucțiuni cu 
privire la u�lizarea aparatului. Luați măsurile de precauție necesare pentru ca 
copiii să nu se joace cu aparatul. 

Este interzisă a�ngerea dispozi�vului dacă sunteți cu picioarele goale și cu 
părți ale corpului ude sau umede. 

 

Este interzisă orice operațiune de întreținere sau curățare înainte de a 
deconecta aparatul de la rețeaua de alimentare cu energie electrică, punând 
întrerupătorul general al instalației în poziția “STINS”. 

 

Este interzisă modificarea dispozi�velor de siguranță sau de reglare fără 
autorizație și indicații din partea producătorului dispozi�vului. 

 

Este interzis să trageți, detașați, răsuciți cablurile electrice care ies din 
dispozi�v, chiar dacă acesta este deconectat de la rețeaua de alimentare cu 
energie electrică. 

 

Este interzis să vă urcați cu picioarele pe dispozi�v, să vă așezați pe el și/sau 
să puneți orice fel de obiect pe el. 

 
 

Este interzis să pulverizați sau să stropiți cu apă sau alte lichide direct pe 
dispozi�v. 

Este interzis să deschideți capacele de acces către părțile interne ale 
dispozi�vului, fără a fi pus în prealabil întrerupătorul general al instalației în 
poziția “STINS”. 

 

Este interzisă aruncarea, abandonarea sau lăsarea la îndemâna copiilor a 
materialelor ambalajului întrucât reprezintă o sursă potențială de pericol. 
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În cadrul marii varietăți de ionizatoare de aer disponibile pe piață, JONIX cube este un 
dispozi�v vârf de gamă, capabil să îmbine performanțele ridicate cu un aspect modern și 
atrăgător. Acest ionizator de aer promovează formarea controlată a anumitor specii ionice 
(specii încărcate electric) în aer, printr-un câmp electrosta�c care simulează procesul 
natural care are loc în mod normal datorită radiației solare, mecanic sau prin intermediul 
altor fenomene fizice. S-a dovedit ș�ințific și istoric că aceste specii ionice produse sunt 
benefice pentru oameni, mai ales cele cu sarcină electrică negativă (derivate din molecule 
unice sau din mici grupuri de molecule care primesc un electron). 

 
 
 

Staphilococcus 
Aureus 

 
 
 
 
 
 

Aspergillus Niger 
 
 
 
 
 
 
 

Saccharomyces 
Cerevisiae 

 
 

 

Caracteris�ca dis�nc�vă a ionizatorului 
JONIX cube față de produsele similare este 
u�lizarea unor unități ionizante de generație 
nouă, caracterizate de o înaltă eficiență și 
selec�vitate, care nu produc nici o creștere 
semnifica�vă a subproduselor nedorite în 
can�tăți iritante sau chiar toxice. 

 
 

Alte caracteris�ci importante ale dispozi�vului sunt: 
- Consum scăzut de energie. 
- Acțiune puternică de deodorizare: combate mirosurile generate de fum, gă�t, animale, 

încălțăminte, îmbrăcăminte spor�vă etc., producând un miros intens de aer proaspăt. 
- Proces natural: nu u�lizează sau nu produce substanțe chimice. 
Dispozi�vul este dotat cu un întrerupător de siguranță, amplasat as�el încât la deschiderea, 
chiar și accidentală, a capacului de protecție, se întrerupe alimentarea cu energie electrică 
a unităților ionizante și a ven�latorului. 
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01 Capac de protecție 04 Priză cablu de alimentare 07 Capac filtru 
 

02 Generator ionizant   05 Întrerupător general 08 Cablu de alimentare (furnizat) 
03 Clemă de împământare   06 Panou de comandă 09 Siguranțe de protecție 

 

 

Model Dimensiuni 

 

 
Alimentare 

 
 

Consum 

 
 

Absorbție 

 
 

Greuta
te 

 
 

• Cod • Descriere • Note 
• 71KT000001 • KIT SCHIMB GENERATOARE CUBE • N° 2 generatoare ionizante 
• JX40000001 • CABLU ALIMENTARE CUBE • N° 1 cablu 3x0,75, ștecher schuko SP8848 și conector IEC60320 

C13 la 90° • JX40000002 • SIGURANȚĂ DE PROTECȚIE • N° 1 siguranță de sticlă 5x20 1A ‘F’ rapidă 

01 

02 02 

03 
03 

04 
 
09 

05 

06 

07 

08 

  
 

• (LxAxH) [mm] 
 •  

•  
• [W] 

 
 

• electrică [mA] 

•  
•  
• [Kg] 

• JONIX cube • 238 x 238 x 260 • 230 V / ~1 / 50Hz • 10 51 • 4 
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Ț Ș

 
 

Dispozitivul JONIX cube, împreună cu accesoriile, este expediat în ambalaje 
speciale de protecție. Materialele care nu au fost instalate din motive 
tehnice, sunt furnizate ambalate cu ambalaj corespunzător fixat în interiorul 
sau exteriorul dispozitivului. 
În ambalaj găsiți: 
- JONIX cube. 
- Ștecher de alimentare tip Schuko. 
- Manual de utilizare și întreținere (cu Declarație de conformitate). 

 

 
 

Pentru a-l deplasa, utilizați, în funcție de greutate, mijloace adecvate, după cum 
prevede directiva 89/391/ CEE cu modificările ulterioare. 

Vă rugăm să manevrați cu cea mai mare atenție dispozitivele în timpul descărcării 
și poziționării pentru a evita deteriorarea carcasei sau componentelor. Evitați rotirea 
necontrolată. 

 
 

La primirea dispozitivului, vă rugăm să verificați toate componentele pentru 
a vedea dacă transportul nu a cauzat daune. 
Eventualele daune trebuie comunicate transportatorului, aplicând clauza 
de rezervă pe avizul de însoțire a mărfii și specificând tipul de daună. 

Orice tip de reclamație trebuie să ajungă în formă scrisă în termen de 8 zile 
de la data primirii mărfii. 

 
 

În caz de depozitare pe termen lung, dispozitivele trebuie să fie păstrate 
ferite de praf și departe de sursele de vibrații și căldură. 

Producătorul își declină orice răspundere pentru daune cauzate de 
descărcarea necorespunzătoare sau de neprotejarea dispozitivului 
împotriva factorilor de mediu. 

 
 

Dispozitivul JONIX cube poate fi ușor mutat în diverse spații întrucât are 
dimensiuni reduse (vezi Cap. 4 ”Date tehnice”). 
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ATENȚIE! Înainte de a efectua orice operațiune asupra dispozitivelor, citiți 
cu atenție TOATE instrucțiunile din acest manual. 

 

Definiții: 
• CLIENT: 
• Persoană, instituție sau 

societate care a cumpărat 
sau închiriat dispozitivul și 
care intenționează să îl 
utilizeze în scopurile 
prevăzute. 

• UTILIZATOR/OPERATOR: 
• Persoană fizică ce a 

fost autorizată de 
client să opereze 
dispozitivul. 

• PERSONAL SPECIALIZAT: 
• Persoane fizice care  au urmat 

studii specifice și care sunt 
capabile să recunoască 
pericolele derivate din  
utilizarea acestui dispozitiv și 
sunt capabile să le evite. 

 

 

Societatea producătoare își declină orice răspundere pentru nerespectarea 
normelor de siguranță și de prevenție descrise în continuare. 
Societatea își declină de asemenea răspunderea pentru daune cauzate de utilizarea 
necorespunzătoare a purificatoarelor și/sau de modificări efectuate fără autorizație. 

• Instalarea trebuie efectuată respectând cu strictețe indicațiile din acest manual. 
• Respectați legile în vigoare în țările în care este instalat dispozitivul în ceea ce privește 

utilizarea și eliminarea ambalajului și produselor utilizate pentru curățarea și întreținerea 
dispozitivului și respectați recomandările producătorului respectivelor produse. 

• Înainte de a pune în funcțiune dispozitivul, controlați integritatea diferitelor componente și 
a instalației electrice la care va fi conectat, asigurându-vă că există un întrerupător 
magnetotermic diferențial de protecție în amonte pe linia de alimentare după cum se indică 
în acest manual. 

• Este interzis să introduceți obiecte de orice fel în dispozitiv pentru că, intrând în contact cu 
componentele electrice, ar putea provoca incendii sau electrocutare. 

• Nu începeți lucrări de întreținere și curățare dacă nu ați deconectat mai întâi aparatul de la 
alimentarea cu energie electrică. 

• Întreținerea și înlocuirea pieselor deteriorate sau uzate trebuie efectuată numai de personal 
specializat și respectând instrucțiunile indicate în acest manual. 

• Piesele de schimb trebuie aprobate de producător. 
• În caz de casare și eliminare a dispozitivului, respectați normele antipoluare prevăzute de 

țara în care este instalat dispozitivul. 
• Nu vărsați apă sau orice fel de lichide pe dispozitiv.  
• Amplasați dispozitivul astfel încât cablul de alimentare să nu fie strivit. 
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• Utilizați tipul de alimentare indicat pe etichetă. Dacă nu sunteți sigur ce alimentare este 
disponibilă, adresați-vă vânzătorului sau societății furnizoare din zonă. 

• Nu atingeți părțile interne ale dispozitivului, dacă nu se indică altfel în instrucțiunile indicate 
în acest manual. 

• Nu forțați niciodată componentele în timpul operațiunilor de montaj: chiar dacă au fost 
construite cu materiale foarte rezistente, părțile componente ale dispozitivului pot suferi 
daune dacă sunt manevrate în mod necorespunzător. 

• Nu încercați să efectuați intervenții de întreținere asupra dispozitivului, cu excepția celor 
indicate expres în acest manual. Deschiderea sau îndepărtarea carcasei externe vă poate 
expune la puncte prin care trece curentul sau care prezintă alte riscuri. Toate intervențiile 
de întreținere trebuie efectuate de personal specializat, cu excepția cazurilor expres 
indicate în acest manual. 

• Deconectați dispozitivul de la curent și adresați-vă personalului calificat pentru asistență 
atunci când vă aflați într-una din următoarele situații: 
- Dispozitivul a intrat în contact cu apa sau cu orice fel de lichide. 
- Dispozitivul a fost expus la agenți atmosferici. 
- Defecțiunea persistă deși au fost corect efectuate toate procedurile de instalare și/sau 

întreținere. 
• Dispozitivul este dotat cu fante și orificii de ventilație, nu le blocați sau acoperiți. 
• Asigurați-vă că lăsați întotdeauna spațiul necesar pentru o ventilare adecvată atât în partea 

inferioară cât și prin fantele laterale ale dispozitivului. 
• Poziționați dispozitivul pe suprafețe stabile (evitați paturile, canapelele, păturile, covoarele și 

alte asemenea). 
N.B. Instalatorul și utilizatorul, atunci când utilizează dispozitivul 
JONIX cube trebuie să ia în considerare și să ia măsuri pentru 
evitarea tuturor celorlalte tipuri de risc conexe. De exemplu, riscuri 
derivate din pătrunderea de corpuri străine sau riscuri cauzate de 
transportul de gaze periculoase inflamabile sau toxice la 
temperatură înaltă. 

 

 

• Verificați ca diferitele componente ale dispozitivului să fie intacte. 
• Controlați ca în ambalaj să existe documentația și eventualele accesorii pentru 

instalare. 
 

• Transportați dispozitivul ambalat cât mai aproape de locul instalării. 
• Nu puneți greutăți sau unelte pe dispozitiv și puneți-l pe suprafețe stabile. 

 

 
 

• Nu puneți dispozitivul în încăperi în care există gaze inflamabile, substanțe acide, 
agresive sau corozive care pot deteriora definitiv componentele. 

• Lăsați un spațiu liber minim pentru a face posibilă instalarea și întreținerea 
ordinară și extraordinară. 
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• Asigurați-vă că tensiunea și frecvența de pe etichetă corespund cu cele ale rețelei electrice la care 
va fi conectat aparatul. 

• Linia de alimentare electrică a dispozitivului JONIX cube trebuie să fie dedicată; nu trebuie 
să existe alte aparate alimentate de aceeași linie. Nu este permisă utilizarea de adaptoare, 
prize multiple. 
 

 

Dispozi�vul JONIX cube iese din fabrică complet cablat și trebuie doar conectat la o priză 
electrică de uz casnic cu caracteris�cile prezentate pe e�cheta de iden�ficare. Înainte de 
orice conectare, asigurați-vă că tensiunea rețelei corespunde cu cea indicată pe e�chetă. 

 
 

 

 

 

 

 

Prezența tensiunii electrice în interiorul 
dispozitivului este semnalată de ledul 
corespunzător, amplasat pe panoul frontal, 
care se aprinde la pornirea dispozitivului. 

 
Led verde lumină fixă: dispozitiv aprins 

 
ATENȚIE! ÎNAINTE DE A ÎNCEPE ORICE OPERAȚIUNE, ASIGURAȚI-
VĂ CĂ LINIA DE ALIMENTARE GENERALĂ A FOST ÎNTRERUPTĂ! 

Fig. 01: Conectați dispozi�vul la linia 
electrică cu ajutorul cablului electric din 
dotare. 

01 

Fig. 02: Întrerupătorul ON/OFF este 
situat în partea inferioară a aparatului 
(vezi capitolul 4). Pentru a porni 
aparatul, apăsați butonul roșu 0/I   
punându-l în poziția I; se va auzi un ușor 
susurat provenit din interiorul 
dispozi�vului, iar ledul de pe panoul de 
comandă se va aprinde indicând faptul 
că aparatul funcționează. 

02 
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Panoul de comandă al dispozi�vului este format din: 
• 2 taste de control. 
• 6 leduri luminoase de semnalizare a stării. 

 

02 03 
 

01 04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Led semnalizare funcționare 

 
05 

Dispozi�v pornit 
Dispozi�v oprit 
Ven�lație ac�vă 

2 Tastă de activare/dezactivare ventilație 

Tastă nivele de temporizare 
NOTĂ: nivelul activ de funcționare este  

3 semnalat de ledul corespunzător aprins. 
Pentru nivelul următor, apăsați butonul 

Ven�lație dezac�vată 

Ac�vare nivel 1 (minim): 2’ On – 8’ Off 
 

Ac�vare nivel 2 (mediu): 4’ On – 6’ Off 
 

Activare nivel 3 (maxim): 7’ On – 3’ Off 

 
 
 
 

4 Led semnalizare Întreținere 
 
 
 
 
 

5 Taste de resetare semnalizare întreținere 

Niciun semnal 
Dispozi�vul necesită curățare (la fiecare 
840 ore de funcționare efec�vă a 
dispozi�velor de acționare) 
Dispozi�vul necesită înlocuire ionizatori (la 
fiecare 8740 ore de funcționare efec�vă a 
dispozi�velor de acționare) 
Resetarea se face ținând apăsate simultan 
�mp de 5”  și  : toate 
ledurile se s�ng și contorul este resetat. 
La eliberarea ambelor taste, aparatul își 
reia funcționarea normală. 
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Nivelul de funcționare poate fi ales: 
• în funcție de concentrația poluanților sau mirosurilor prezente sau produse în încăpere; 
• dacă gătiți; 
• dacă se fumează; 
• dacă se produc mirosuri în încăpere; 
• dacă sunt prezente mai multe persoane decât de obicei; 
• pentru a elimina rapid mirosurile neplăcute; 
• în funcție de dimensiunile încăperii: în continuare găsiți un tabel orientativ cu privire la 

nivelul de funcționare sugerat: 
 

Suprafață (m2) 
Pentru spații h 2,7 metri 

 
Nivel Setări temporare pentru reducere rapidă a 

mirosurilor și substanțelor contaminante 
• > 10 • 1 • Setați pe nivelul 3 timp de 10' 

• 11 ÷ 20 • 1 • Setați pe nivelul 3 timp de 20' 
• 21 ÷ 30 • 2 • Setați pe nivelul 3 timp de 30' 
• 31 ÷ 40 • 2 • Setați pe nivelul 3 timp de 40' 
• 41 ÷ 50 • 2 • Setați pe nivelul 3 timp de 60' 
• 51 ÷ 60 • 3 • Setați pe nivelul 3 
• 61 ÷ 70 • 3 • Setați pe nivelul 3 
• 71 ÷ 80 • 3 • Setați pe nivelul 3 

 
Se poate dezac�va ven�lația cu ajutorul butonului 
corespunzător  :           astfel se reduce zgomotul, 
fără a afecta funcționarea. 
 

Ventilația crește circulația aerului în încăperi, 
optimizând efectele pozitive ale dispozitivului. 
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ÎNAINTE DE ORICE OPERAȚIUNE DE ÎNTREȚINERE, ASIGURAȚI-VĂ CĂ 
DISPOZITIVUL NU ESTE ȘI NU POATE FI, DIN ÎNTÂMPLARE SAU ACCIDENTAL, 
ALIMENTAT CU ELECTRICITATE. ESTE DECI NECESAR SĂ ÎNTRERUPEȚI 
ALIMENTAREA CU ELECTRICITATE CÂND EFECTUAȚI ÎNTREȚINEREA. 

• Este în sarcina utilizatorului să efectueze toate operațiunile de întreținere a dispozitivului 
prezentate în continuare. 

• În cazul în care apare o defecțiune, deconectați aparatul de la rețea și consultați personalul 
specializat (vânzător, producător). 

Frecvența operațiunilor care trebuie efectuate pentru a asigura întreținerea corectă a 
dispozi�velor de igienizare depinde în principal de calitatea aerului tratat. Lipsa unei 
întrețineri adecvate și sistema�ce poate cauza în �mp o degradare structurală și 
funcțională a dispozi�vului și a performanțelor sale. 

 
 

Dispozi�vul JONIX cube necesită o întreținere redusă care constă din curățarea periodică și 
regulată a generatoarelor ionizante și a filtrului cu plasă de protecție a ven�latorului. 
Dispozi�vul semnalează când este necesară întreținerea generatoarelor prin aprinderea 
indicatorului luminos care apare pe display la fiecare aprox. 900 de ore de funcționare. 
În cazul în care funcționează în spații foarte contaminate, este posibil ca sistemul electronic 
al dispozi�vului să solicite operațiunea de întreținere chiar dacă respec�vul interval de �mp 
nu s-a scurs încă. 

Curățați generatoarele ionizante ori de câte ori 
ledul corespunzător începe să clipească. 

 
 
 
 
 

Led aprins intermitent: semnalizare Întreținere 

 

 

 

Fig. 03: S�ngeți dispozi�vul ionizant 
acționând întrerupătorul On/Off și 
punându-l în poziția O. 

03 
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Fig. 07: Curățați s�cla cu o cârpă ușor 
umezită. 

 
Nu utilizați detergenți lichizi sau 
spray, săpun sau alte produse 
similare. 

 
 
 

Controlați ca generatorul ionizant să fie în stare perfectă: nu trebuie să aibă fisuri 
sau alte �puri de daune; în caz contrar, trebuie înlocuit. Imediat ce observați un 
strat albicios pe lamela de metal perforat din interiorul s�clei, înseamnă că 
generatorul ionizant trebuie înlocuit. 

 
   În general, generatoarele trebuie înlocuite în termen de 18 luni de u�lizare.

Fig. 04: Puneți dispozi�vul pe o 
suprafață orizontală. Scoateți din priză 
ștecherul cablului de alimentare. 

04 

Fig. 05: Scoateți capacul trăgându-l în 
sus. 

05 

Fig. 06: Deșurubați cu grijă generatoarele 
ionizante acționând asupra suprafeței de 
s�clă la care ajungeți cu mâna prin 
respec�vele fante. Scoateți plasa exterioară a 
tubului. 

06 

   
Dacă operațiunea este dificilă, 
ro�ți puțin plasa în jurul s�clei. 

07 
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Fig. 09: Puneți la loc plasa metalică 
externă pe s�cla generatorului as�el 
încât să se suprapună exact peste tabla 
internă. 

Lăsați în orice caz o distanță minimă 
de 3 mm de la baza generatorului. 

 
 

 
Fig. 10: Puneți la loc generatoarele 
ionizante în locașul lor, prin înșurubare, 
acționând întotdeauna asupra suprafeței 
de s�clă la care ajungeți cu mâna prin 
fantele respec�ve. 

   ATENȚIE: nu forțați șurubul după  
   ce a ajuns la final de cursă. 

Controlați ca clema de 
împământare să fie în contact 
cu rețeaua externă după ce 
generatoarele ionizante au 
fost înșurubate la loc. În caz 
contrar, contactați 
producătorul. 

08 Fig. 08: Spălați plasa sub jet de  
apă caldă și ștergeți-o bine cu o cârpă.   
Atenție: înainte de a pune plasa la loc, 
asigurați-vă că este perfect uscată! 

Producătorul nu este 
responsabil pentru eventualele 
daune cauzate dispozitivului 
de umiditate sau de apa de pe 
plasa exterioară. 

09 
MIN 

3 mm 

10 
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Necurățarea generatoarelor ionizante atunci când dispozi�vul semnalează 
necesitatea acestui lucru, duce la o scădere a performanțelor sistemului. 

 

Curățați filtrul amplasat pe fundul dispozi�vului de fiecare dată când efectuați întreținerea 
generatoarelor. Vă sugerăm totuși să controlați periodic filtrele și să îndepărtați imediat 
urmele de praf și eventualele reziduuri care împiedică fluxul de aer. 

 

 

Fig. 11: Puneți la loc capacul pe 
dispozi�v, apăsându-l până când 
elementele se conectează între ele. 

11 
 

  
 

Fig 12:    12 
Reconectați ștecherul de alimentare. 
Porniți dispozi�vul cu întrerupătorul 
On/Off și puneți-l în poziția I. Led dispozitiv 

pornit 

Pentru resetare, țineți simultan apăsate 
�mp de 5” tastele                  până când 
se s�nge ledul care semnalează că este 
necesară întreținerea. Verificați 
dispozi�vul, trebuie să se audă un ușor 
susurat. 
 

13 

Generatoarele ionizante se 
reac�vează numai după s�ngerea 
semnalului luminos.  

Fig. 14: Scoateți capacul filtrului 
apăsând pe laterale și trăgând spre dvs. 

14 
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Fig. 16: Ștergeți cu o lavetă umedă 
capacul din plas�c al filtrului și grilajul de 
protecție încorporat pe fundul 
dispozi�vului. 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Curățați exteriorul dispozi�vului cu o lavetă umedă. 

Fig. 15: Luați filtrul cu plasă, spălați-l 
sub jet de apă și ștergeți-l cu o cârpă 
uscată. 

15 

Fig. 17: Puneți la loc filtrul în interiorul  
capacului filtrului. 
Montați la loc capacul filtrului cu fixare 
cu clic. Apăsați pe fundul dispozi�vului 
până când observați că elementele s-au 
conectat între ele. 

17 
CLICK! 

 

   

16  
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   7.3  ÎNTREȚINERE EXTRAORDINARĂ 
 

Singura parte care se deteriorează este generatorul ionizant, care suferă o diminuare a 
performanțelor odată cu trecerea �mpului. Semnele de uzură, la apariția cărora este 
necesar să înlocuiți componenta, sunt reprezentate de apariția oxidului pe plasa interioară 
a generatorului, aceasta devenind albicioasă, și opacizarea s�clei. 

 
Dispozi�vul JONIX cube a fost proiectat să semnaleze, cu ajutorul unui led dedicat, 
necesitatea înlocuirii generatoarelor ionizante la fiecare aprox. 9000 de ore de funcționare. 

 
 

 
 

Led lumină fixă: semnalizare înlocuire 

 

 

 

 

 

Fig. 18: S�ngeți dispozi�vul ionizant 
acționând întrerupătorul On/Off și 
punându-l în poziția O. 

1
8 

Fig. 19: Puneți dispozi�vul pe o 
suprafață orizontală. Scoateți din priză 
ștecherul cablului de alimentare. 

1
9 
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Fig. 20: Scoateți capacul trăgându-l în sus. 20 

Fig. 21: Deșurubați generatoarele ionizante 
cu grijă acționând asupra suprafeței de s�clă 
la care ajungeți cu mâna prin respec�vele 
fante. 

21 

Fig. 22: Puneți noile generatoare ionizante în 
locașul lor, înșurubându-le, acționând 
întotdeauna asupra suprafeței de s�clă la 
care ajungeți cu mâna prin fantele respec�ve. 

22 

ATENȚIE: nu forțați șurubul după 
ce a ajuns la final de cursă. 

Controlați ca clema de 
împământare să fie în contact cu 
rețeaua externă după ce 
generatoarele ionizante au fost 
înșurubate la loc. 
În caz contrar, contactați 
producătorul. 
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Fig. 23: Puneți la loc capacul pe 
dispozitiv, apăsându-l până când 
elementele se conectează între ele. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Neînlocuirea generatoarelor ionizante atunci când dispozi�vul semnalează 
necesitatea acestui lucru duce la o scădere a performanțelor sistemului. 

În cazul în care funcționarea defectuoasă a dispozi�vului persistă, deconectați-
l de la rețea și consultați personalul specializat. 

Fig. 24: Curățați exteriorul dispozi�vului 
cu o lavetă umedă. 

24 

Nu u�lizați detergenți lichizi sau 
spray, săpun sau produse similare 

Fig. 25:  
Reconectați 

 
ștecherul 

 25 
Reconectați ștecherul de alimentare. 
Porniți dispozi�vul cu întrerupătorul 
On/Off și puneți-l în poziția I. Led dispozitiv 

pornit 

Fig. 26: Pentru resetare, țineți 
apăsate simultan �mp de 5” tastele     
        si      până când se s�nge ledul 
care semnalează că este necesară 
întreținerea. Verificați dispozi�vul, 
trebuie să se audă un ușor susurat. 
 

26 

Generatoarele ionizante se 
reac�vează numai după s�ngerea 
semnalului luminos. 

 

23 
 

  
 



23

 

 

În această secțiune sunt prezentate problemele cele mai frecvente pe care le-ați putea 
întâlni în �mpul u�lizării unității. Înainte de a vă adresa serviciului de asistență clienți, faceți 
verificările descrise în lista de mai jos. 

 

PROBLEMĂ CAUZĂ POSIBILĂ SOLUȚIE 

Ledul verde care indică funcționarea 
dispozi�vului este s�ns. 

Unitatea nu este 
alimentată. 

Verificați ca întrerupătorul să fie în 
poziția ”I”. 
Verificați ca ștecherul să fie conectat la 
priza de alimentare de la rețea. 
Verificați ca ștecherul să fie conectat 
priza de alimentare de pe dispozi�v. 
Verificați dacă funcționează priza de 
curent la care e conectat aparatul. 
Verificați capacul să fie bine introdus și 
fixat în locașul său. 
Verificați să nu fie arse siguranțele de 
lângă priză de sub capac. Dacă sunt arse, 
contactați vânzătorul. 

Nu se aude niciun susurat din interiorul 
dispozi�vului, iar ledul galben care indică 
necesitatea întreținerii dispozi�vului 
luminează intermitent. 

Este necesară 
curățarea 
generatoarelor 
ionizante și a 
filtrului cu plasă al 
ven�latorului. 

Urmați instrucțiunile indicate în 
paragraful “7.2 - Întreținere ordinară”. 

Nu se aude niciun susurat din interiorul 
dispozi�vului, iar ledul galben care indică 
necesitatea întreținerii dispozi�vului este 
aprins permanent. 

Generatoarele 
ionizante trebuie 
înlocuite. 

Urmați instrucțiunile indicate în 
paragraful “7.3 - Întreținere 
extraordinară”. 

Nu se aude niciun susurat din interiorul 
dispozi�vului, iar ledul galben care indică 
necesitatea întreținerii dispozi�vului este 
s�ns. 

Generatoarele 
ionizante sunt 
defecte. 

Urmați instrucțiunile indicate în 
paragraful “7.3 - Întreținere 
extraordinară”. 

 
 În cazul în care apare o defecțiune diferită de cele descrise mai sus, consultați personalul 
specializat (vânzător, producător). 

Deconectați aparatul de la priza de curent și adresați-vă personalului specializat pentru 
asistență și atunci când apare una dintre următoarele situații: 
• Cablul de alimentare este deteriorat sau defect. 
• Ștecherul este deteriorat sau defect. 
• S-a vărsat apă sau un lichid pe aparat. 
• În caz de funcționare defectuoasă chiar dacă toate procedurile de instalare au fost 

executate corect. 
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La finalul u�lizării, dispozi�vele JONIX cube trebuie eliminate cu respectarea normelor în 
vigoare în țara în care sunt instalate. Materialele din care este compusă unitatea sunt: 
• Oțel inoxidabil 
• Aluminiu 
• Sticlă 
• Nailon 
• Plastic 
• Hârtie și carton 
• Lemn 

 
 

Acest produs intră în domeniul de aplicare a Direc�vei 2012/19/UE privind 
deșeurile de echipamente electrice și electronice(RAEE). Aparatul nu trebuie 
eliminat împreună cu deșeurile menajere pentru că este compus din diferite 
materiale care pot fi reciclate în unități corespunzătoare. Informați-vă prin 
intermediul autorităților locale unde sunt pla�ormele ecologice care pot prelua 
produsul în vederea eliminării și a corectei sale reciclări ulterioare. Vă reamin�m 
că atunci când cumpărați un aparat echivalent, distribuitorul este obligat să 
preia gratuit produsul vechi. Produsul nu este potențial periculos pentru 
sănătatea umană și pentru mediu, întrucât nu conține substanțe dăunătoare 
conform Direc�vei 2011/65/UE (RoHS), dar dacă este abandonat în mediul 
înconjurător are efecte nega�ve asupra ecosistemului Ci�ți cu atenție 
instrucțiunile înainte de a u�liza pentru prima dată aparatul. Vă recomandăm să 
nu u�lizați în nici un caz produsul în alt scop decât cel căruia îi este des�nat; dacă 
este u�lizat necorespunzător, există pericol de electrocutare. 
 

 

 
 

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

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

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

................................................................................................................................. ................. 
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1. Prin prezentul document, producătorul certifică construcția corectă a produsului, utilizarea de materiale 
de calitate, efectuarea tuturor testelor necesare și conformitatea acestuia cu directivele comunitare. 
Produsul are o garanție de 24 de luni de la data primirii de către client, dată care va trebui dovedită 
printr-un document de achiziție și copia formularului de identificare completat. Aceste documente trebuie 
predate Centrului de asistență împreună cu aparatul. Persoana care dorește să beneficieze de garanție 
trebuie să comunice defecțiunea în conformitate cu art. 1495 C.C., în termen de 8 zile de la descoperirea 
acesteia. Garanția este limitată la înlocuirea sau repararea componentelor sau pieselor cu defecte de 
fabricație, fiind excluse costurile de deplasare pentru personalul tehnic, de transport, de ambalare etc. 
Sunt excluse din garanție defecțiunile sau daunele cauzate de întreținerea necorespunzătoare, de 
alimentarea incorectă, de neglijență, incompetență sau cauze care nu sunt imputabile producătorului și 
componentele supuse uzurii normale datorate utilizării. Sunt excluse din garanție defecțiunile cauzate 
de lipsa întreținerii obișnuite datorate neglijenței utilizatorului. Această garanție nu presupune nici o 
despăgubire pentru daune directe sau indirecte de orice natură provocate persoanelor sau bunurilor din 
cauza eventualei ineficiențe a aparatului. 

2. Garanția se anulează automat în cazul în care aparatele sunt reparate sau modificate de cumpărător sau de 
terțe persoane neautorizate. Răspunderea pentru daune cauzate de produse defectuoase se stinge după 10 
ani de la data în care producătorul le-a pus pe piață, trecând asupra utilizatorului, după cum prevede Directiva 
85/374/CEE. 

3. Pentru intervențiile pe durata garanției, cumpărătorul trebuie să se adreseze numai vânzătorului sau 
centrelor de asistență indicate de producător sau producătorului. Garanția dă dreptul la înlocuirea 
gratuită a componentei defectuoase. Este exclus dreptul la înlocuirea întregului aparat. 

4. În cazul în care are contestații cu privire la aplicarea garanției, la calitatea sau la condițiile în care se află 
aparatele livrate, cumpărătorul va putea suspenda sau amâna plata prețului sau a ratelor.  

5. Cumpărătorul nu va putea solicita nici o despăgubire pentru oprirea aparatelor. 
6. Garanția este anulată dacă: 

a. Aparatul prezintă daune provocate de: cădere, expunere la flăcări, vărsarea de lichide, fulgere, 
dezastre naturale sau de alte cauze neimputabile unor defecte de fabricație. 

b. Nu a fost corect instalat. 
c. A fost conectat greșit la rețea (tensiune nominală de alimentare greșită) unde este cazul sau dacă 

nu au fost instalate dispozitivele de protecție adecvate. 
d. Numărul de serie a fost îndepărtat, șters sau modificat. 

7. Componentele care urmează să fie înlocuite în perioada de garanție trebuie restituite societății JONIX 
Srl care va trimite piesa de schimb. În cazul în care piesa schimbată nu va fi restituită, costul acesteia va 
fi imputat celui care a comandat-o. 

8. Producătorul nu este obligat să dea la schimb aparate pentru a fi utilizate pe perioada în care au loc 
reparațiile. 

9. Din motive fiscale, piesele de schimb vor fi acordate în garanție numai în cazul în care vor fi respectate 
dispozițiile necesare pentru recunoașterea garanției. 

10. Pentru orice altă situație neprevăzută de acest Certificat de garanție și de regulament, se face trimitere 
la prevederile Codului Civil. 

11. Plata facturilor pentru manoperă, transfer și consultație trebuie efectuată la prezentare. 
12. Producătorul și vânzătorul se obligă să prelucreze datele colectate respectând legislația în vigoare în 

materie de prelucrare a datelor, inclusiv cele privind adaptarea măsurilor de siguranță, și în conformitate 
cu cele specificate în informarea privind prelucrarea datelor. 

 


