
CZ -1-                  Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na www.tvproducts.cz

CZ

IONIZÁTOR DO AUTA
Model No.: C5

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupen tohoto výrobku. 
Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní používání výrobku. 
Uchovejte jej pro jeho případné další použití. 

Vlastnosti, způsob použití
Ovzduší ve Vašem autě může obsahovat škodlivé látky a nečistoty jako například pyl, smog, 
výfukové plyny, prach, bakterie apod. Použijte tento ionizátor s filtrem a pomozte tak vyčistit 
a osvěžit vzduch ve Vašem autě. Ionizátor vytváří milióny negativních iontů, které snižují množství 
pylu, prachu a bakterií v autě. Filtr absorbuje velké částice a prodlužuje tak životnost vestavěného 
větráčku, který tiše nasává znečištěný vzduch a poté rozptyluje zpět do auta negativní ionty. Pří-
rodní aroma proužky (není součástí dodávky) obohacují ionizovaný vzduch vůní, redukují stres 
a zvyšují soustředěnost. Pokud je LED indikátor rozsvícený, ionizátor čistí a osvěžuje vzduch. 
Nízká spotřeba energie: na provoz je třeba pouze 12V zásuvka zapalovače. Otočný kloub umož-
ňuje optimální nasměrování.

Provoz
1)  Sejměte víčko přihrádky pro umístění vonné náplně ve středu přední části ionizátoru. 

Dejte dovnitř aroma proužek (není součástí dodávky) a zpříjemněte si tak jízdu. 
2) Dejte přístroj do zásuvky auto zapalovače - rozsvítí se LED indikátor.
3) Ujistěte se, že přístroj je v zásuvce dobře upevněný. Nasměrujte ionizátor dle potřeby.
4)  Kdykoliv budete chtít ionizátor vypnout, vyndejte ho ze zásuvky. Učiňte tak vždy před zhas-

nutím motoru auta, zabráníte tak zbytečnému plýtvání baterie.
5) Filtr ionizátoru (odnímatelné víčko v zadní části) vyfoukejte fénem, až bude zanesené. 

Specifikace
Jmenovité napětí: 12V stejnosměrný proud
Spotřeba energie: Maximálně 1,5 W
Výkon: › 1 000 000 iontů/cm3
Rozměry: 158x52.5x42,8mm
Váha: 80g
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Popis částí

Ochrana životního prostředí

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, pro-
dukt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte 
na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.
Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenci-
álních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky ne-
správné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího 
sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními 
předpisy uděleny pokuty.

Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení.
Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci 
nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návo-
du k použití.

Záruka se nevztahuje
- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů pod-
léhajících běžnému opotřebení … )
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným
použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhod-
ného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození 
při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové 
chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.
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