
Nazwa twojej firmy 

Samochodowy oczyszczacz  

powietrza z jonizacją i ozonowaniem 

TYP SY-88  

 PPH ELTOM 

Instrukcja obsługi 

UŜytkować dopiero po przeczytaniu tej instrukcji. 
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Szanowny   kliencie! 
 
Dziękujemy  za  wybór  wyrobu  z  naszej  dystrybucji.  DołoŜyli śmy 
wiele starań,  aby  funkcjonalność,  trwałość,  estetyka  wykonania  i  
prostota  obsługi  Samochodowego oczyszczacza   powietrza z  jonizacją i 
ozonowaniem  typ  SY 88  sprawiły  państwu  duŜo  zadowolenia  i proz-
drowotnej satysfakcji  z  jego  nabycia. 
Prosimy Państwa  o  uwaŜną  lekturę  instrukcji  obsługi  przed urucho-
mieniem wyrobu.   Przestrzeganie  zawartych  w  niej  informacji  i   
wskazówek  uchroni  przed niewłaściwym  uŜytkowaniem,  a stosowanie  
się do  zaleceń  zapewni  długotrwałe  i  niezawodne korzystanie  z  wyro-
bu.   Instrukcję  po  przeczytaniu  zachowaj  i  przechowuj  tak  abyś mógł  
z  niej  skorzystać gdy  jest  to  potrzebne.   JeŜeli  masz  wątpliwości lub  
nie   wszystko  co  przeczytałeś  jest  zrozumiałe,  skontaktuj  się  z  nami,  
a  udzielimy  Ci  dodatkowych  informacji. 
 
Środowisko  naturalne  i  usuwanie  odpadów        
 
Opakowania  i  produkty po  upływie  ich  daty  waŜności  muszą  zostać  
fachowo  usunięte  i  dostarczone  do  kompletnych  punktów  utylizacyj-
nych.  Kartony  i  urządzenia  elektryczne  naleŜy  przekazać  do  placó-
wek  utylizacyjnych.   Dzięki  Państwa   współdziałaniu  środowisko  
naturalne  zostanie  długofalowo  odciąŜone,  a  przydatne  do recyklingu  
materiały  doprowadzone  do  nowego  cyklu  produkcyjnego.  Produktu  
nie  wolno  wyrzucać  do  pojemnika  na śmieci.  W  celu  utylizacji  wg  
poszczególnych  składników   części  z  tworzyw  sztucznych  są  oznako-
wane. 
 
Wskazówki  dotyczące  bezpieczeństwa  uŜytkowania 
 
1. UŜytkować wyrób zgodnie  z wymogami opisanymi w instrukcji. 
2. Nie  blokować swobodnego wypływu zjonizowanego powietrza przez 
kratkę w górnej części oczyszczacza. 
3. Nie wkładać przez kratkę przedmiotów zwłaszcza metalowych, grozi 
uszkodzeniem wyrobu i niegroźnym poraŜeniem prądem. 
4. UŜywać w samochodach z napięciem DC 12V.   UŜywanie w samocho-
dach na napięcie akumulatora 24V spowoduje uszkodzenie wyrobu. 
5. Nie dotykać wyrobu mokrymi rękami.  Okresowe czyszczenie lekko 
wilgotną  szmatką. 



 
Charakterystyka, działanie 
 
Powietrze w  samochodzie, oraz jego wnętrze ( fotele, pulpity,  sufit , 
podłoga ) zawierają zanieczyszczenia w skład których   wchodzą: pyły, 
pyłki, kurze, bakterie, wirusy, pleśnie, grzyby,  oraz zapachy spalin, 
paliw dymu papierosowego i inne.  Działa to  niekorzystnie na zdrowie i 
samopoczucie osób znajdujących się wewnątrz samochodu, powodując 
niedotlenienie organizmu, znuŜenie, zmniejszenie koncentracji i inne 
dolegliwości.  UŜywając samochodowego oczyszczacza powietrza z 
jonizacją i ozonowaniem SY88             w sposób skuteczny i szybki 
uwalniamy jego wnętrze od wszelkich zanieczyszczeń bez środków 
chemicznych. Ujemne jony i ozon usuwa zanieczyszczenia – a  nie  
maskuje jak znane wyroby.    
 
Podstawowe cechy uŜytkowania oczyszczacz to: 
- Emituje ujemne, prozdrowotne jony , oraz ozon które oczyszczają, 
odświeŜają powietrze  oraz  usuwając z  niego bakterie, wirusy, grzyby, 
pleśnie 
- Wytrącając skutecznie z powietrza pyły, pyłki alergiczne i kurze  
- Absorbuje i pochłania dym papierosowy, oraz inne nieprzyjemne i 
szkodliwe zapachy. 
- Wykonany z wysokiej klasy materiałów, obudowa z anodowego alumi-
nium. Relaksujące podświetlenie sygnalizujące pracę oczyszczacza. 
- Ergonomiczna konstrukcja i małe wymiary (długość 8 cm)  pozbawiony 
przewodów zasilających, łatwo instalowany i wyjmowany z gniazda 
zapalniczki. 
    
Dzięki opisanym właściwościom działa prozdrowotnie na kierowcę i 
pasaŜerów poprawiając dotlenienie powietrza, krąŜenie krwi, likwidując 
znuŜenie, zwiększając koncentrację.  
  
Obsługa – działanie 
WłóŜ oczyszczacz dolnym końcem do gniazda zapalniczki samochodu aŜ 
wyczujesz  opór. ZaleŜnie  od rodzaju zasilania gniazda zapalniczki, 
pojawi się niebieskie podświetlenie sygnalizujące pracę oczyszczacza 
albo dopiero po uruchomieniu silnika samochodowego lub  równieŜ w 
czasie gdy silnik jest włączony. 
Aby wyłączyć pracę oczyszczacza naleŜy go wyjąć z gniazdka zapalnicz-
ki lub lekko wyciągnąć i zostawić wyłączony w gniazdku. 
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Dane  techniczne: 
 
1. Napięcie zasilania 12VDC 
2. Znamionowy pobór mocy 0,6 W 
3. Emisja jonów ujemnych 1 300 000  jonów/cm³ 
4. Wymiary: długość 85 mm, średnica 22,5mm 
5. Waga 35g 
6. Emisja ozonu 4mg/h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gwarancja - obsługa posprzedaŜna 
Świadczenia gwarancyjne wg załączonej karty gwarancyjnej 
 
 
 
 
 
 
 
Oświadczenie importera - dystrybutora 
 
Importer – dystrybutor informuje,  Ŝe wyrób:  Samochodowy 
oczyszczacz powietrza z jonizacją  i ozonowaniem typ SY 88  
spełnia wymagania dyrektyw  unijnych co potwierdza certyfikat 
No.: TB0505043 z 2.06.2005 r.   i  dlatego  jest oznakowany  
znakiem  CE 
 
 


