
Čistička vzduchu do auta 2 v 1 a duálna USB 

nabíjačka do auta 
Používateľská príručka 

 

 

 
 

Ďakujeme že ste si vybrali náš produkt. 
Pozorne si prečítajte túto príručku, aby ste čističku vzduchu využili čo najlepšie. 

 

 

Funkcia výrobku 

 Uvoľňuje veľké množstvo záporných iónov, ktoré dokážu účinne odstrániť 

častice prenášané vzduchom, ako je prach, peľ, dym a PM2,5. 

 Zabíja škodlivé mikróby a baktérie a rozkladá formaldehyd, benzén a 

nepríjemný zápach vytváraním bezpečného množstva ozónu (≤0,05 ppm). 

 K dispozícii sú dva porty USB na rýchle a bezpečné nabíjanie mobilného 

telefónu, tabletu a iných zariadení chránené proti skratu, prepätiu a inému 

nebezpečenstvu. 

 

 

Ako používať 

 Zapojte ho do 12V cigaretového zapaľovača v aute a začne čistiť vzduch, čo 

signalizuje jemne svietiaca LED. 

 Ak chcete nabíjať svoje zariadenia, pripojte ich k portu USB čističky vzduchu 

pomocou USB kábla. 

 Ak chcete čističku vzduchu prestať používať, odpojte ju zo zásuvky. 

 Pre dosiahnutie najlepšieho výkonu čistenia vzduchu nezakrývajte výstup 

záporných iónov čističky vzduchu 

 Nie je potrebné meniť žiadny filter. Tento výrobok je bezúdržbový. 

 
 

Špecifikácie 

 

Napájanie  12V/DC 

Výstup 5V/2.1A 

Výkon 0.8W    Rozmery    

 35×35×105mm 

Čistá hmotnosť 40g 

Koncentrácia záporných iónov 5 600 000 ks/cm3 

Koncentrácia ozónu ≤ 0,05 ppm 



Prehľad produktu 

 

 

Výstup záporných iónov 

 

 

   Kontrolka 

 

 

  Nabíjacie porty USB 

 

 
 

Elektródy 

 

 

 

 

 

 
Pozor 

 Nepokúšajte sa výrobok rozoberať. 

 Neobsluhujte výrobok mokrými rukami. 

 Nedovoľte, aby sa do výrobku dostala voda alebo iná kvapalina. 

 Nevystavujte výrobok priamemu slnečnému žiareniu ani ho nepoužívajte na 

miestach s vysokou teplotou nad 140℉/60 ℃. 

 Zariadenie neupúšťajte ani do neho neudierajte. 

 Nedovoľte deťom, aby sa s výrobkom hrali. 

 
 

Obsah balenia 

1 hlavná jednotka, 1 používateľská príručka 



Test odstraňovania dymu 

Vysoká hustota záporných iónov je kľúčom k vysokej účinnosti pri 

odstraňovaní častíc zo vzduchu. Cieľom nižšie uvedeného testu je 

otestovať účinnosť čističky vzduchu. 

 

 Do nádoby vstreknite dym. 

 Zapnite napájanie. Koncentrácia dymu sa začne rýchlo zmenšovať. 

 Dym sa úplne odstráni za niekoľko sekúnd. 

 
 

Schválené CE Fcc RoHS 

 

Patentovaný výrobok, duplikácia je 

zakázaná. Čínsky patent na dizajn č. 

Zl2017303783243 

Čínsky patent na úžitkový model č. Zl2017212917203 


