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A. Instrukcja montażu:

Ważne 

Produkt  wymaga  instalacji  w  ASO  lub  innym  autoryzowanym  warsztacie  samochodowym  zgodnie  z
przekazaną instrukcją montażu. Co 12 miesięcy należy bezwzględnie poddać urządzenie serwisowi i zlecić
test  na  emisję  jonów  ujemnych  (jeśli  występuje  brak  emisji,  w  pierwszej  kolejności  należy  sprawdzić
bezpiecznik przy urządzeniu). 

Emiter czystego powietrza po wyjęciu z pudełka:

Zalecane miejsce montażu szczotki węglowej:

Jako miejsce  montażu szczotki  zalecana jest  jedna z  kratek (wentylacyjnych)  wylotowych  powietrza  na
środku  konsoli  auta  (1)  za  pomocą  załączonego  uchwytu  samoprzylepnego  z  opaską  samozaciskową
podłączając  urządzenie  do  najbliższego  źródła  zasilania  z  zachowaniem  polaryzacji.  Czerwony  kabel
zasilający (+) posiada wbudowany bezpiecznik 2A (5) -patrz schemat poniżej.

Należy zdemontować osłonę środkowej konsoli auta tak by mieć możliwość demontażu kratki wentylacyjnej.
Podłączyć  zasilanie  jonizatora  (4)  pod  zasilanie  zapalniczki  lub  inne  zasilanie  nie  obciążone  innym
dodatkowym  urządzeniem  (ważne  ze  względów  bezpieczeństwa  aby  następował  zanik  napięcia  po
wyłączeniu zapłonu lub wkrótce po nim) - należy to bezwzględnie przestrzegać. Jeżeli urządzenie zostanie
podłączone pod trwałe  napięcie  prądu grozi  to  rozładowaniem akumulatora oraz zniszczeniem systemu
jonizującego. 



Schemat instalacji:

(1)Szczotka węglowa jonizatora emitująca jony ujemne do kabiny auta. 
(2)Kabel szczotki wprowadzany w kanał wentylacyjny prowadzący do obudowy urządzenia jonizującego (3)
montowanej w niewidocznym miejscu auta blisko źródła zasilania pod które zostanie podpięta instalacja
jonizująca.  Uwaga kabel  zasilający szczotki  nie  może być  uszkodzony przy  montażu  ani  przytrzaśnięty
jakąkolwiek obudową. 
(3)Obudowa  urządzenia  umieszczana  w  niewidocznym  lecz  dogodnym  miejscu  tak  aby  zapewnić
bezproblemowy dostęp serwisowy przy np.: wymianie bezpiecznika, gdy zajdzie taka konieczność.  
(4)Kable  zasilające  należy  podłączyć  do  12V  instalacji  auta  np.:  instalacji  prowadzącej  do  gniazda
zapalniczki  lub  innego  źródła  zasilania.  Należy  bezwzględnie  pamiętać  o  dokładnym  hermetycznym
zaizolowaniu kabli (4).
(5)Bezpiecznik urządzenia 2A – w razie potrzeby wymienić.

Zamocować szczotkę za kratką wentylacyjną tak, by jej końcówka wystawała ok. 2-3 cm na zewnątrz kratki
jedynie  samym  włosiem  szczotki  bez  kabla  zasilającego.  Za  pomocą  dostarczonego   uchwytu



samoprzylepnego  z  opaską  samozaciskową  wcześniej  odtłuszczając  powierzchnię  przykleić  końcówkę
szczotki  wraz z kablem do ścianki  wewnątrz kanału wentylacyjnego. Zdjęcie z lewej  strony przedstawia
szczotkę zamontowaną prawidłowo – wystaje same włosie szczotki.  Prawe zdjęcie przedstawia szczotkę
zamontowaną nieprawidłowo - zbyt długo wystająca szczotka węglowa z zaizolowanym kablem zasilającym. 

B. Ważne informacje dodatkowe:

1. Urządzenie służy do oczyszczania powietrza w kabinie samochodu lub  w innym środku transportu z
instalacją 12V poprzez eliminację grzybów, pleśni, bakterii, wirusów, formaldehydu oraz tzw smogu
poprzez eliminację pyłów w kabinie auta. 

2. Ze  względu  bezpieczeństwa  urządzenie  nie  posiada  oślepiającej  kierowcę  diody  sygnalizującej
pracę urządzenia. Jeżeli  użytkownik ma zamiar zweryfikować prawidłową pracę  urządzenia przy
włączonej stacyjce na parkingu należy zbliżyć nos do szczotki tak aby jej nie dotykać. Powinien być
wyczuwalny  bardzo  delikatny  podmuch  wiatru  lub  wyczuwalny  czysty  zapach  powietrza.   Testy
należy  przeprowadzać  przy  zamkniętej  kabinie  tak  by  maksymalnie  wyeliminować  hałas  oraz
podmuchy wiatru.

3. Nie dotykać w trakcie pracy urządzenia, a w szczególności podczas prowadzenia pojazdu wystającej
szczotki węglowej ze względu na produkcję wyładowań elektrostatycznych.

4. Urządzenie powinno być użytkowane pod nadzorem osoby dorosłej.
5. Urządzenie jest w stanie oczyścić powietrze w aucie w czasie 5 -10 minut od jego włączenia (przy

zamkniętej  kabinie)  w  zależności  od  zapylenia  powietrza  na  zewnątrz  w  danych  warunkach
pogodowych - smogowych. 

6. Urządzenie jest szczególnie polecane, a wręcz stanowi doskonałą alternatywę dla ozonowania auta
przy korzystaniu z klimatyzacji wytwarzającej zagrażające zdrowiu grzyby i bakterie.

7. Okresowo należy odkurzyć szczotkę węglową urządzenia aby pozbyć się zgromadzonych na niej
zanieczyszczeń,  które  mogą  powodować  zmniejszenie  efektywności  działania  urządzenie  oraz
uboczny efekt  emisji ozonu.

8. Raz w roku należy bezwzględnie dokonać przeglądu systemu wraz ze sprawdzeniem odpowiedniej
ilości emisji jonów ujemnych.

9. W przypadku aut z jasną tapicerką lub/i deską rozdzielczą należy bezwzględnie raz na dwa tygodnie
lub  w  zależności  od  sytuacji  zabrudzenia  częściej,  czyścić  jasne  elementy  wnętrza  pojazdu  ze
względu na odkładający się elektrostatycznie pył/kurz. 

10. Szyba czołowa auta od wewnątrz może ulec częstszemu zabrudzeniu ze względu na odkładający
się  na  jej  powierzchni  pył/kurz.  Należy  bezwzględnie  sprawdzać  jej  stan  czystości  i  w  miarę
konieczności natychmiast wyczyścić. 

11. Produkt nie jest produktem leczniczym lecz może w sposób znaczący u niektórych osób poprawiać
koncentrację podczas prowadzenia auta. 

C. Dane techniczne:

wymiary: 6,5 x 4,5 x 3,7cm
typ instalacji: DC12V
napięcie generowane przez urządzenie: -4500V +/-500V
zużycie mocy max: 0,2W
rodzaj bezpiecznika: 2A
kolorystyka: czarna

D. O jonizatorze AIR CAR:

Już teraz dzięki zastosowaniu unikalnej opatentowanej technologii ION SYSTEM pozbędziesz się raz na
zawsze  skażonego  powietrza  w  swoim  aucie.  Po  odpaleniu  auta  praktycznie  w  5  minut  odpowiednia
szczotka węglowa wyemituje tyle jonów aby zneutralizować większość zanieczyszczeń w postaci smogu,
bakterii, wirusów, roztoczy kurzu domowego oraz pyłków roślinnych. Klimatyzacja to bardzo przydatna rzecz
lecz Nas „wykańcza”. Kryje  się  w niej  groźna bakteria  legionella. W szpitalach przybywa osób  z  ciężką
odmianą zapalenia płuc. Niektórzy pacjenci łapią chorobę we własnym samochodzie, inni przywożą ją z
wakacyjnych hoteli. Do szpitala jadą wprost z wakacji. Winne są bakterie żyjące w klimatyzacji. Antidotum na
powyższe może stać się twój nowy system jonizujący. 

Witaminy powietrza już teraz w twoim aucie ….

Tak właśnie nazwaliśmy dobroczynny wpływ jonów ujemnych na powietrze którym oddychasz.



Zastanawiałeś  się  kiedykolwiek  ile  czasu  spędzasz  w  swoim  samochodzie  oraz  czy  powietrze  którym
oddychasz jest czyste?

Zastanów się klimatyzacja i  rozwijające się w filtrach grzyby, roztocza, bakterie i  wirusy oraz cząsteczki
zanieczyszczeń w postaci PM 2,5 i PM 10 to właśnie powietrze którym oddychasz codziennie.

W  szpitalach  przybywa  osób  z  ciężką  odmianą  zapalenia  płuc.  Niektórzy  łapią  chorobę  we  własnym
samochodzie. Winne są bakterie i grzyby żyjące w klimatyzacji.

Już teraz dzięki zastosowaniu unikalnej technologii ION SYSTEM pozbędziesz się raz na zawsze skażonego
powietrza. Po odpaleniu auta praktycznie w 5 minut odpowiednia szczotka węglowa wyemituje tyle jonów
aby zneutralizować większość zanieczyszczeń w twoim aucie. Oprócz czystego powietrza zupełnie za darmo
otrzymasz  unikalne  lecznicze  właściwości  jonizacji  ujemnej.  Stworzysz  w  swoim  aucie  małą  komorę
jonizacyjną.

Odpowiednia dawka jonów ujemnych wytworzonych przez Ion System wiąże dodatnie cząstki – brud, kurz,
formaldehyd,  wydzieliny  z  żywicy,  cząsteczki  stałe  w  dymie  papierosowym,  wirusy,  bakterie,  zapachy,
odchody  roztoczy,  martwe  cząstki  skóry,  etc.  Rozładowuje  je  w  taki  sposób,  że  te  opadają  na  niższe
przestrzenie  np.  podłogę.  Uniemożliwia  to  osadzaniu  się  wszystkich  tych  zanieczyszczeń  w  płucach  i
zapobiega wielu chorobom. Drobne cząsteczki w powietrzu, których obecności ze względu na ich niewielki
rozmiar nie jesteśmy świadomi, pojawiają się praktycznie non stop w twoim aucie. Ich źródłem jest dym
papierosowy, niepełne spalanie,  grillowanie,  przemysł,  a zwłaszcza ruch miejski.  Im mniejsze cząsteczki
(PM), tym głębiej przedostają się do płuc, a nawet do mózgu, a także przenikają do innych tkanek. Dostając
się do organizmu, penetrują w nim, powodując duże szkody dla naszego ciała. Niektóre z nich, takie jak
sadze, mogą wywoływać problemy ze strony dróg oddechowych i układu krążenia, a nawet doprowadzić do
nowotworu. Ujemne jony są podstawą wielu funkcji ciała i gdy są obfite, czujemy się wyjątkowo dobrze. Tym
samym powietrze – wzbogacone jonami ujemnymi – to powietrze prosto z natury.

Jonizacja ujemna:

Więcej o właściwościach jonów ujemnych (witamin powietrza) przeczytasz na naszych stronach: 

www.ionsystem.pl    www.komorajonizacyjna.pl

Uwagi końcowe:

Producent nie odpowiada za nieprawidłowy i niezgodny z instrukcją montaż urządzenia oraz jakiekolwiek skutki uboczne z tym związane.

Producent nie odpowiada za jakąkolwiek utratę gwarancji auta oraz stan zabrudzenia elementów wnętrza pojazdu. 

Produkt zamontowany poza ASO lub poza specjalistycznym serwisem elektroniki samochodowej traci prawa gwarancyjne.

Nie należy pozostawiać włączonego urządzenia poza nadzorem osób dorosłych.

Ilość zastosowanego splotu nici karbonowo - węglowych uzależniona od wersji urządzenia oraz partii produkcyjnej. 
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