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3. Uwagi i środki ostrożności

MODEL: AG166C
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
1. Informacje ogólne
Fabrycznie nowy, wysokiej jakości samochodowy wentylator solarny. Dzięki zastosowaniu
panelu solarnego nie wymaga dodatkowych źródeł zasilania! Doskonale sprawdzi się przy
dłuższych postojach auta na słońcu, zapewniając stałe schładzanie wnętrza pojazdu! W
zestawie dołączona długa uszczelka umożliwiająca wygodny montaż urządzenia.
Cechy produktu:
•
•

•

Koniec z zostawianiem otwartych okien w pojeździe podczas upalnych dni!
Nie musisz już czekać aż gorące powietrze ucieknie z wnętrza auta ani gotować się
przez pierwsze minuty podróży.
Urządzenie montujemy w oknie naszego pojazdu z wykorzystaniem dołączonej
uszczelki.
Dzięki specjalnej dyszy urządzenie wydmuchuje gorące powietrze z samochodu!
UWAGA: Wentylator należy zamontować w jak najbardziej nasłonecznionym miejscu,
aby zapewnić jak najlepszą wydajność.
Urządzenie uruchamia się i pracuje samoczynnie przy korzystnym nasłonecznieniu!

•
•
•
•
•

Materiał: tworzywo sztuczne (ABS)
Moc: 0,24W
Rozmiar panelu solarnego: 5,5 cm x 5,5 cm
Wymiary: 15,5 cm x 6 cm x 11 cm
Długość uszczelki: 80 cm

•
•
•

2. Użytkowanie
Krok 1. Otwórz boczną szybę samochodu na odległość około 10-15 centymetrów od ramy okna.
Powinno to być okno w najbardziej nasłonecznionym miejscu.
Krok 2. Umieść wentylator na szybie samochodu, upewniając się, że znajduje się on mniej
więcej na jej środku. Upewnij się ponadto, że wentylator znajduje się wewnątrz auta, a panel
solarny na zewnątrz.
Krok 3. Po ostatecznym umieszczeniu wentylatora na właściwym miejscu możesz przystąpić do
montażu uszczelki. Przetnij dołączoną w zestawie uszczelkę na dwie części, tak aby oba jej
fragmenty pasowały do górnej części szyby.
Przy prawidłowym montażu, po obu stronach wentylatora powinna znajdować się uszczelka (od
obudowy wentylatora do końca krawędzi szyby).
Krok 4. Powoli zamknij okno, upewniając się, że szyba chowa się w ramę razem z uszczelką!

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
Nie otwieraj urządzenia, gdyż spowoduje to utratę gwarancji.
Nigdy nie używaj wentylatora gdy zauważysz, że jest w jakikolwiek sposób uszkodzony.
Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Małe części mogą spowodować
zadławienie.
UWAGA: Wentylator nie pracuje przy szybach przyciemnianych!
UWAGA: Wentylator nie będzie efektywny w kabrioletach!
Nie używaj urządzenia podczas jazdy! Wentylator jest przeznaczony do stosowania
podczas postoju auta w nasłonecznionych miejscach.
Wentylator nie będzie skuteczny przy deszczowej pogodzie (niskie nasłonecznienie).
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