
PRYSZNIC TURYSTYCZNY 12V
AG242B

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne

Przenośny prysznic turystyczny z wydajną pompką. Wystarczy podłączyć go do gniazda zapalniczki 
samochodowej 12V aby cieszyć się komfortową kąpielą w plenerze. Słuchawka została wyposażona w 
specjalną przyssawkę oraz hak mocujący do wygodnego zawieszenia, posiada również możliwość płynnej 
regulacji strumienia wody. Długi wąż prysznicowy oraz kabel zasilający zwiększają wygodę użytkowania. 
Pompa posiada wbudowany filtr (z możliwością czyszczenia) oraz hermetyczny włącznik zabezpieczony 
przed działaniem wody. Urządzenie idealnie sprawdzi się na każdym biwaku, wycieczce oraz na działce. 
Niezastąpiony wszędzie tam, gdzie korzystanie z bieżącej wody jest niemożliwe. 

Cechy produktu:

• Praktyczny prysznic kempingowy do zastosowania w turystyce, campingu, na dłuższe wycieczki, 
biwaki, obozy wędrowne, czy też na działkę. Przyda się wszędzie tam gdzie nie ma bieżącej wody.
Przydatny do kąpieli i niezbędny w biwakowej kuchni, np. do zmywania naczyń. 

• Wydajna pompka zasilana z gniazda zapalniczki samochodowej 12V. 
• Długi wąż prysznica oraz kabel zasilający zwiększają wygodę użytkowania. 
• Słuchawka prysznicowa posiada płynną regulacją strumienia wody. 
• Bardzo łatwy w montażu - wygodna przyssawka oraz hak do zawieszenia. 
• Pompa wyposażona została w filtr z możliwością czyszczenia. 
• Włącznik pompy został zabezpieczony przed działaniem wody. 
• Kompaktowy i łatwy w użyciu - możliwość przenoszenia całości w worku (zbiorniku na wodę). 

Specyfikacja:

• Materiał: tworzywo sztuczne (ABS)
• Zasilanie: 12V (zapalniczka samochodowa) 
• Moc: 60W 
• Wydajność pompy: 3,5 L / min 
• Długość węża: 5 m
• Długość przewodu zasilającego: 2 m 
• Maksymalna temperatura wody: 40 stopni Celsjusza 
• Wbudowany filtr oraz regulacja siły strumienia 
• Fizyczny włącznik pompy zabezpieczony przed wodą 
• Hak mocujący oraz wygodna przyssawka
• Wymiary słuchawki: 20 cm x 7 cm
• Wymiary worka: 31 cm x 37 cm 
• Pojemność worka: 5 L 
• Kolor: jak na zdjęciu

2. Instalacja i obsługa

1. Wyjmij prysznic z opakowania, rozwiń wąż i rozłóż wszystkie potrzebne elementy
2. Zamontuj słuchawkę przysznicową w dogodnym dla siebie miejscu za pomocą 

elementów montażowych (wieszak, przyssawka itp.)
3. Umieść / wepnij końcówkę pompy do źródła wody (zbiornik wody, baniak z wodą itp.).
4. Po poprawnym podłączeniu i zmontowaniu zestawu, wepnij wtyk zasilający 12V do 

gniazda zapalniczki samochodowej w pojeździe.
5. Wciśnij gumowy przycisk na przewodzie (w pozycję I) aby uruchomić przepływ wody do

słuchawki prysznicowej.
6. Wciśnij gumowy przycisk na przewodzie (w pozycję 0) aby zablokować przepływ wody.
7. Przesuwaj metalowy bolec w słuchawce prysznicowej w odpowiednią pozycję aby 

regulować siłę strumienia (mniejszy – MIN / większy – MAX) – zgodnie z oznaczeniem 
graficznym.

3. Uwagi i środki ostrożności

• Urządzenie może być zasilane wyłącznie z gniazda zapalniczki samochodowej 
12V

• Do czyszczenia używać tylko wilgotnej szmatki i łagodnych detergentów.
• Nie używać urządzenia w ekstremalnie niskich/wysokich temperaturach.
• Urządzenie jest odporne na opady deszczu i śniegu, jednak nie należy go zanurzać 

całego w wodzie (przeznaczona jest do tego tylko końcówka pompy wody wraz z 
przewodem).

• Pamiętaj o regularnym czyszczeniu filtra od pompy, aby przedłużyć żywotność 
urządzenia.


