
WIATRAK SAMOCHODOWY 12V 18CM

MODEL: AG147E
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne:

Fabrycznie  nowy  wentylator  zasilany  napięciem  12V  to  niezastąpione  urządzenie  w
samochodach, autobusach, samochodach ciężarowych, ciągnikach rolniczych i wszelkich
innych  pojazdach  podczas  upalnych  dni.  Wystarczy  podłączyć  wentylator  do  gniazda
zapalniczki samochodowej 12V aby cieszyć się odrobiną ochłody w gorące dni.

Cechy i specyfikacja produktu:

• Świetnie sprawdzi się w każdym samochodzie nie wyposażonym w klimatyzację - 
pomoże przetrwać we wnętrzu pojazdu w nawet najbardziej upalne dni. 

• Zastosowanie dużego śmigła i mocnego silnika sprawiło, że wiatrak wytwarza 
dużą siłę nawiewu przy umiarkowanej głośności. 

• Zasilany jest z gniazdka zapalniczki samochodowej 12V, a długi kabel zasilający 
pozwala na bezproblemowe podłączenie wentylatora do prądu w każdym miejscu 
samochodu. 

• Wyposażony w wygodny klips do zamontowania na płaskiej podstawie / blacie. 
• Posiada możliwość regulacji kąta nachylenia śmigła oraz włącznik/wyłącznik 

nawiewu. 
• Można go wygodnie zamocować w samochodzie (np. na szybie) za pomocą 

dołączonej mocnej przyssawki. 
• Można go zabrać np. na ryby, na camping, do namiotu, na łódkę itp. Wystarczy 

mieć pod ręką standardowe gniazdo zapalniczki 12V! 
• Śmigło osłonięte jest estetyczną siatką zabezpieczającą. 
• Zasilanie: 12V 
• Średnica wiatraka: 17,5 cm 
• Wymiary zacisku: 14 cm 
• Długość kabla: 1 m 
• Zapakowany w solidne i estetyczne kartonowe pudełko. 

2. Obsługa urządzenia:

1. Rozpakuj urządzenie z opakowania.
2. Ustaw wiatrak pod odpowiednim kątem oraz nachyleniem i następnie skręć dwie

śruby podtrzymujące wiatrak i uchwyt z klipsem. Wykorzystaj do tego celu płaski
śrubokręt bądź kombinerki.

3. Przypnij wentylator w dogodnym miejscu używając uchwytu z klipsem.
4. Podłącz wentylator do gniazda zapalniczki samochodowej 12V.
5. Aby włączyć wentylator przesuń suwak włącznika na pozycję ON.
6. Aby wyłączyć wentylator przesuń suwak włącznika na pozycję OFF.
7. Pamiętaj o odłączeniu wentylatora od gniazda zapalniczki samochodowej jeżeli

zamierzasz nie korzystać z niego przez dłuższy czas! (Urządzenie pobiera prąd z
akumulatora pojazdu co może skutkować późniejszym problemem z zapłonem).

3. Uwagi i środki ostrożności:

• Przechowuj  urządzenie  z  dala  od  źródła  wilgoci,  w  suchym  i  wolnym  od
zanieczyszczeń miejscu.

• Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
• Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury oraz duże

nasłonecznienie
• Nie  otwieraj  obudowy  urządzenia  –  grozi  to  utratą  gwarancji  oraz  prawa  do

rękojmi!
• Nie  podłączaj  urządzenia  do  innego  źródła  zasilania  niż  12V  gniazdo

samochodowej zapalniczki aby uniknąć jego uszkodzenia!

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: http://www.aptel.pl

http://www.aptel.pl/

