3. Uwagi i środki ostrożności
•
Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
•
Nie narażaj urządzenia na skrajnie ekstremalne warunki atmosferyczne, szczególnie nadmierną wilgoć
•
Nie rzucaj urządzeniem ani nie wrzucaj go do wody - zawiera elementy elektryczne!
•

Pod żadnym pozorem NIE dotykaj grzałki znajdującej się od spodu skrobaka! Urządzenie
rozgrzewa się do temperatury aż 180 stopni Celsjusza i może to spowodować bolesne
oparzenia dłoni.

•

Nie używaj urządzenia jeżeli masz wątpliwości co do zachowania ciągłości przewodu bądź zauważysz
jego przerwanie.
Upewnij się, że wtyczka zasilająca została umieszczona w gnieździe zapalniczki samochodowej we
właściwy sposób.
Nie próbuj podłączać urządzenia do sieci elektrycznej oraz modyfikować sposobu jego podłączenia
bądź ingerować w konstrukcję skrobaczki.

•

ELEKTRYCZNA, PODGRZEWANA SKROBACZKA DO SZYB 12V
MODEL: AG283F
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
1. Informacje ogólne
Elektryczna, podgrzewana skrobaczka do szyb zasilana z gniazda zapalniczki samochodowej 12 V. Nie trzeba
nawet opisywać jak to urządzenie przydatne jest w okresie zimowym.
Cechy produktu:
•
•
•
•
•
•

Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości.
Skrobaczka podgrzewa się do temperatury maksimum 180 stopni Celsjusza, pobierając przy tym
jedynie 1,5 A prądu (urządzenie jest bezpieczne).
Posiada włącznik On/Off oraz zieloną diodę kontrolą (pali się gdy urządzenie jest uruchomione).
Zasilana jest z gniazda zapalniczki samochodowej 12 V.
Długi przewód ułatwia manewrowanie skrobaczką na zewnątrz samochodu.
Wspaniałe ułatwienie w okresie zimowych które przyśpiesza i ułatwia skrobanie szyb samochodowych
ale nie tylko.

Specyfikacja:
•
•
•
•

Materiał: tworzywo sztuczne
Zasilanie: 12 V (z gniazda zapalniczki samochodowej)
Wymiary: 27cm długości, 8,5cm szerokości (skrobak), 4cm grubości
Kolor: czarny / srebrny

W zestawie:
•

1x elektryczna, podgrzewana skrobaczka z przewodem zasilającym 12V.

2. Instrukcja użytkowania:
→ Podłącz urządzenie do gniazda zapalniczki samochodowej 12V w swoim pojeździe.
→ Poczekaj kilkanaście-kilkadziesiąt sekund aż urządzenie się nagrzeje.
→ Urządzenie jest gotowe do użycia i skrobania lodu/szronu z szyb.

•

IMPORTER: APTEL Sp.J., http://www.aptel.pl

