
Technaxx® * gebruikershandleiding 

 

USB-luchtzuiveringsinstallatie met 2 USB-

poorten TX-130 

Luchtreiniger en USB-snellader voor 12-24V 
sigarettenaansteker in de auto 

 

Conformiteitsverklaring: www.technaxx.de/ (in de balk onderaan 
“Konformitätserklärung”). Lees de gebruikershandleiding aandachtig door voordat u 

het apparaat voor het eerst gebruikt. 
 

Servicenummer voor technische ondersteuning: 01805 012643 (14 cent / minuut via 
de Duitse vaste lijn en 42 cent / minuut via de mobiele netwerken). 

Gratis e-mail: support@technaxx.de 

 

Bewaar deze gebruikershandleiding zorgvuldig voor toekomstige referentie of 
productuitwisseling. Doe hetzelfde met de originele accessoires voor dit product. 
Neem in geval van garantie contact op met de dealer of de winkel waar u dit product 
hebt gekocht.  

Garantie 2 jaar                                   
Kenmerken 

 2 x USB, 1x Snel opladen max. 18W, 1x USB max. 10,5W 

Verfris en reinig de lucht in uw auto 

 Verwijder sigarettenrook, smog, dampen, geuren uit de auto  
 Zorg voor een ionenbalans in de omgeving van uw auto 

 Negatieve ionen doden bacteriën en virussen 

 Bruikbaar voor alle auto's met 12-24V sigarettenaanstekeraansluiting 

 Verbeter de stofwisseling en verlicht vermoeidheid 

 Altijd fit en gefocust door schone lucht in de auto 

 Klein ontwerp, eenvoudige bediening en installatie 

 

Hoe het werkt 
De ionisator geeft een grote hoeveelheid negatieve ionen af die effectief 
stof, pollen, rook en PM2.5 in de lucht kunnen verwijderen (de zuurstof in 
de lucht wordt door de ionisator geladen en daardoor worden negatieve 
ionen gegenereerd). Negatieve ionen binden zich met de 
luchtverontreinigende stoffen zoals stof, pollen, rook en PM2.5. 
Ladingneutralisatie treedt op. De luchtverontreinigende stoffen 



verdwijnen op natuurlijke wijze naar de grond in plaats van te worden 
ingeademd. 
Productoverzicht 

Bodem Top 

 

 

1. Negatieve pool 3. Aluminium behuizing 

2. Positieve pool 4. Negatieve ionenuitgang 

5 Snel opladen 3.0 -9V/ -26A 6 USB 5V/ 2.1A 

7 LC-display   

 

Hoe te gebruiken 

Sluit de ionisator aan op de sigarettenaansteker in de auto (DC 12V) en 
deze begint de lucht te zuiveren met het blauwe LED- indicatielampje 
aan. Het apparaat blijft werken totdat het wordt losgekoppeld. 
Opmerking: verwijder de ionisator uit de DC 12V-aansluiting wanneer u 
de auto verlaat. Of een apparaat werkt met de sleutel uit het contactslot 
hangt ook van de auto af. Sommige fabrikanten onderbreken in dit geval 
de stroomvoorziening van de sigarettenaansteker. 
 

Voorbeeld voor rookafvoerende functie 

 

Blaas rook in het glas. zet de ionisator aan de rook begint te 
verdwijnen  de rook is binnen enkele seconden volledig verwijderd. 
Technische specificaties 



Ingangsspanning DC 12-24V (sigarettenaansteker) 
Uitgang 18W 

Energieverbruik ≤ 0.8W 

Oplaadpoorten USB1 / USB2 QC 2.0A / 2,1A 

Negatieve ionenconcentratie 5.6 Million per cm³ 
Ozon concentratie 3 mg/h (0.05ppm) 
Volume van de kamer ≤ 15m³ 
Werktemperatuur –10°C ~ 40°C 

Bewaar temperatuur –20°C ~ 60°C 

Materiaal Aluminium & Plastic 

Gewicht / afmetingen 51g / (L) 10.4 x 3.2cm 

Verpakkingsinhoud TX-130, User Manual 

Warnings 

 Zorg ervoor dat de externe roosters van het apparaat vrij blijven van 
vuil om een optimale ionisatie mogelijk te maken.  Om de levensduur te 
verlengen, trekt u deze eruit voordat u de motor van de auto start  
Verwijder geen afdekking om het risico van een elektrische schok of 
andere schade te voorkomen.  Probeer niet uit elkaar te halen, dit kan 
kortsluiting of zelfs schade veroorzaken. Niet laten vallen of schudden, 
het kan interne printplaten of mechanica breken.  Niet blootstellen aan 
regen of vocht, druipen of spatten, om het risico op brand of elektrische 
schokken te verminderen.  Bewaar het apparaat in een droge en 
geventileerde omgeving, vermijd hoge luchtvochtigheid / temperatuur.  
Installeer het apparaat niet in de buurt van een warmtebron (bijv. 
Radiatoren, oven) en houd het uit de buurt van direct zonlicht.  Houd 
het apparaat uit de buurt van kleine kinderen. 

Tips voor milieubescherming: verpakkingsmaterialen zijn 
grondstoffen en kunnen worden gerecycled. Gooi oude 
apparaten of batterijen niet bij het huisvuil. Reiniging: bescherm 
het apparaat tegen verontreiniging en vervuiling (gebruik een 
schone gordel). Gebruik geen ruwe, grove korrelige materialen 
of oplosmiddelen / agressieve schoonmaakmiddelen. Veeg het 
schoongemaakte apparaat nauwkeurig schoon. verdeler: 
Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 
Frankfurt a.M., Germany 

Geniet van uw product * Deel uw ervaring op een van de bekende 

internetportals 

 


