
Technaxx ®  *  Návod k obsluze 
 

Osvěžovač vzduchu pro auto  TX-119 
 

Čisti č vzduchu a osv ěžovač vzduchu pro zapalova č 
cigaret ve vozidle 12V 

 
Prohlášení o shodě pro tento výrobek je k dispozici na: www.technaxx.de/  (v 
liště “Konformitätserklärung” dole). Před prvním použitím zařízení si pečlivě 

přečtěte návod k obsluze prosím. 
 

Číslo servisního telefonu technické podpory: 01805 012643 (14 centů/min z 
pevné linky v Německu a 42 centů/min z mobilních sítí).  

Email zdarma: support@technaxx.de 
 
Uschovejte tento návod k obsluze pro budoucí použití nebo sdílení produktu 
opatrnĕ. Udĕlat to samé s originálními doplňky pro tento produkt. V případĕ 
záruky, obrat’te se na prodejce nebo obchod, kde jste tento výrobek zakoupili.   
                                                       Záruka 2 roky 

Vlastnosti 
� Obnovuje a čistí vzduch ve vašem autě  
� Odstraňte cigaretový kouř/smog/výpary/pachy uvnitř automobilu  
� Zajistěte rovnováhu iontů v prostředí vašeho vozu  
� Negativní ionty zabíjejí bakterie a viry  
� Použitelné pro všechny automobily s připojením zapalovače 
cigaret 12V  
� Zvyšuje metabolismus a zmírňuje únavu  
� V autě budete v pohodě a budete se vždy soustředit díky čistému 
vzduchu  
� Malý design, snadná manipulace a instalace 
 
Jak funguje 
Ionizátor uvolňuje velké množství negativních iontů, které účinně 
odstraňují prach, pyl, kouř a PM2,5 ve vzduchu (kyslík ve vzduchu je 
nabit ionizátorem a tím jsou generovány negativní ionty). Negativní 
ionty se váží na znečišťující látky ve vzduchu, jako je prach, pyl, 
kouř a PM2,5. Dochází k neutralizaci náboje. Nečistoty znečišťující 
ovzduší přirozeně spadnou na zem, nejsou tedy vdechnuty.  
 



Přehled produktu 
Níže Výše 

  

1. Záporný pól 3. Hliníkové tělo 

2. Kladný pól 4. Záporný iontový výstup 

 
Jak ho používat 
Připojte ionizátor do zásuvky zapalovače cigaret (DC 12V) a začne 
se čistit vzduch a rozsvítí se kontrolka modré LED. Přístroj bude 
fungovat nepřetržitě, dokud nebude odpojen. 
 
Poznámka:  Při opouštění vozidla vyjměte ionizátor ze zásuvky DC 
12V. Zda zařízení pracuje s vypnutým klíčem zapalování, závisí také 
na typu automobilu. Někteří výrobci přerušují dodávku napájení 
samotného zapalovače cigaret v tomto případĕ. 
 
Příklad pro funkci rozptýlení kou ře 

 

Vyfukujte kouř do sklenice � zapněte ionizátor � kouř začíná 
zmizet � kouř je zcela odstraněn během několika sekund. 
 
 

 



Technické údaje 
Vstupní napětí DC 12V (zásuvka zapalovače cigaret) 
Spotřeba energie ≤ 0,8W 
Koncentrace negativních iontů 3800000 kousky/cm³ 
Koncentrace ozónu 3 mg/h (0.05ppm) 
Objemu prostoru ≤ 15m³ 
Pracovní teplota –10°C ~ 40°C 
Teplota skladování –20°C ~ 60°C 
Materiál Hliník & Plast 

Hmotnost / Rozměry 30g / (D) 8,8 x (Ø) 2,2cm 

Obsah balení 
Osvěžovač vzduchu pro auto TX-119, 
Návod k obsluze 

Varování 
� Ujistěte se, že vnější vstupy zařízení jsou chráněny před nečistotami, aby 
byla zajištěna optimální ionizace. � Chcete-li prodloužit životnost, vytáhněte 
jej před spuštěním motoru vozidla. � Neodstraňujte žádné kryty, aby nedošlo 
k úrazu elektrickým proudem nebo k jiným škodám. � Nepokoušejte se 
zařízení rozebírat, může to mít za následek zkrat nebo dokonce poškození.   
� Zařízením neházejte a netřeste, může dojít k poškození vnitřních desek 
nebo mechaniky. � Nevystavujte dešti ani vlhkosti, kapající nebo stříkající 
vodě, abyste omezili nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.     
� Uchovávejte zařízení v suchém a větraném prostředí, vyhněte se vysoké 
vlhkosti / teplotě. � Zařízení neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla (např. 
radiátory, trouba) a neponechávejte je na přímém slunečním světle. � Ucho- 
vávejte přístroj mimo malé děti. 

 
Pokyny pro ochranu životního prost ředí:  Obalové materiály 
jsou suroviny a lze je opět použít. Obaly oddělit podle jejich 
druhu a v zájmu ochrany životního prostředí zajistit jejich 
likvidaci podle předpisů. Vyřazené přístroje a baterie nepatří do 
domovního odpadu! Odborně se musejí zlikvidovat i staré 
přístroje a baterie! Čišt ění:  Chraňte zařízení před znečištěním 
a kontaminací (použijte čistý hadřík). Nepoužívejte hrubé či 
drsné materiály, rozpouštědla, jiné agresivní čističe. Zařízení po 
vyčištění otřete. Distributor:  Technaxx Deutschland GmbH & 
Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Německo 

 
Užijte si vašeho výrobku * Sdílejte své zkušenosti a názory na jednom 

z dob ře známých internetových portál ů. 

 

 


