
WENTYLATOR NAGRZEWNICA 12V 150W

 
MODEL: AG166B

 
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne
Nagrzewnica 150W z elementem grzejnym PTC, zasilany z gniazda zapalniczki 
samochodowej 12V. 2 funkcje (chłodząca i grzejąca) sprawia, że urządzenie będzie 
bardzo przydatne zarówno w lecie jak i w zimie.

Cechy produktu:

• Dwustopniowa Funkcja Heat [ogrzewanie] służy zimą do szybszego od 
szronienia (odparowania) szyb samochodowych i szybszym nagrzaniu auta.

• W urządzeniu zastosowano grzałkę PTC. Do niewątpliwych zalet tej 
technologii należy m.in. długa żywotność; szybkie nagrzewanie się; 
kompaktowe wymiary i dobry stosunek poboru energii do wytworzonego 
ciepła.

• Grzałka pobiera 150W energii, dzięki czemu uzyskano wysoką efektywność 
ogrzewania wnętrza samochodu bez ryzyka szybkiego wyładowania się 
akumulatora.

• Włączenie funkcja fan [wentylator] powoduje nawiew przyjemnego chłodnego 
powietrza.

• Urządzenie zasilane około 1,8 metrowym kablem z wtyczką pasującą do 
standardowego gniazda zapalniczki samochodowej - tak długi kabel umożliwia
bezproblemowy montaż urządzenia w dowolnym miejscu we wnętrzu 
samochodu.

• Certyfikat CE.
• Środki ostrożności: Z uwagi iż jest to urządzenie elektrycznie pobierające dużą

ilość energii elektrycznej nie należy podłączać nagrzewnicy do instalacji 
samochodowej nie posiadającej zabezpieczeń przeciw przeciążeniowych. 
Zaleca się użytkowanie nagrzewnicy wyłącznie na włączonym silniku. Nie 
należy pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.

2. Użytkowanie
Krok 1. Podłącz wtyk nagrzewnicy do gniazdka zapalniczki samochodowej.
Krok 2. Przełącz przełącznik nagrzewnicy w pozycję HEAT i skieruj strumień ciepłego 
powietrza na zmrożoną szybę samochodową.

Uwaga: zaleca się używanie nagrzewnicy wyłącznie z uruchomionym silnikiem 

samochodowym ze względu na możliwość szybkiego wyładowania akumulatora 
samochodu.

3. Specyfikacja
• Napięcie zasilające: 12V
• Moc: 150W
• Ochrona przed przegrzaniem
• Długość kabla zasilającego: ok. 1,8m
• Wymiary: 16cm x 13,5cm x 6,5cm
• Waga: 0,6kg
• Kolor: czarny

4. Uwagi i środki ostrożności
• Z uwagi iż jest to urządzenie elektrycznie pobierające dużą ilość energii 

elektrycznej nie należy podłączać nagrzewnicy do instalacji samochodowej nie
posiadającej zabezpieczeń przeciw przeciążeniowych. Zaleca się użytkowanie 
nagrzewnicy wyłącznie na włączonym silniku. Nie należy pozostawiać 
włączonego urządzenia bez nadzoru. 

• Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
• Nie otwierać urządzenia, gdyż spowoduje to utratę gwarancji. Może to również

spowodować pożar lub uszkodzenia mienia osobistego.
• Nigdy nie używaj nagrzewnicy gdy, zauważysz, że jest w jakikolwiek sposób 

uszkodzona.
• Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie

temperatury.
• Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Małe

części mogą spowodować zadławienie.
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