ELEKTRYCZNA POMPKA DO WODY
AG187A

2. Instalacja i obsługa
•
•
•
•

•

•

Załóż rurkę zasysającą do gniazda na spodzie urządzenia.
Umieść całość na ujściu butli z wodą.
Podstaw kubek lub inne naczynie pod ujściem stalowej rurki na froncie
urządzenia.
Wciśnij przycisk włącznika I/O na górze urządzenia aby rozpocząć
pompowanie wody. Ponownie wciśnij przycisk I/O aby zatrzymać pompowanie
wody.
UWAGA: Urządzenie posiada wbudowany akumulator. Aby naładować
pompkę podłącz kabel microUSB do urządzenia, a jego drugi koniec (USB
typu A) do gniazda USB komputera / powerbanka / ładowarki.
Niski poziom naładowania akumulatora jest sygnalizowany świeceniem
czerwonej diody obok włącznika I/O.

3. Uwagi i środki ostrożności

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
1. Informacje ogólne
Elektryczna pompka do wody. Umożliwia nalewanie wody z wielkich i
niewygodnych butli o dużej pojemności do bardziej kompaktowych butelek czy
naczyń. Nie wymaga zasilania z sieci elektrycznej (wbudowany akumulator
ładowany za pomocą zwykłego portu USB). Kompaktowe wymiary ułatwiają
dopasowanie dystrybutora do ujścia butli. Stalowa rurka ułatwia nalewanie wody
do szklanek. Długa rurka zasysająca oraz wysoka wydajność przyspieszają
pompowanie.
Cechy i specyfikacja produktu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elektryczna pompka do wody - umożliwia nalewanie wody z wielkich butli do
małych naczyń.
Kompaktowe wymiary ułatwiają dopasowanie dystrybutora do ujścia butli.
Długa, stalowa rurka dozownika ułatwia nalewanie wody do szklanek.
Wygodna obsługa - przycisk włącznika / wyłącznika na szczycie.
Wysoka wydajność - 20 litrów wody na 5 minut.
Materiał: stal nierdzewna + tworzywo sztuczne
Zasilanie: wbudowany akumulator + USB 5V
Moc: 5W
Długość (rurka stalowa): 55 cm
Długość (rurka zasysająca): 60 cm
Wysokość: 13 cm
Średnica: 7 cm
Kolor: biało-czarny

•
•
•
•

Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i wolnym od
zanieczyszczeń miejscu.
Nie zanurzaj pompki w wodzie, służy do tego rurka zasysająca.
Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.

