
WENTYLATOR KOLUMNOWY USB CZARNY

MODEL: AG389E
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne
Bardzo cichy i wydajny wentylator biurkowy zasilany z wykorzystaniem standardowego portu USB. 
Urządzenie nie posiada klasycznych łopatek, dzięki czemu pracuje cicho przy zachowaniu wysokiej 
wydajności. Doskonale sprawdzi się w duszne i upalne dni w każdym zamkniętym pomieszczeniu, 
zapewniając odpowiednią cyrkulację powietrza. Wentylator posiada regulację siły nawiewu w 2 
stopniach, dzięki czemu dostosujemy go do naszych potrzeb nie ryzykując przewiania ani 
przegrzania. Silnik urządzenia został doskonale wyciszony nie tracąc nic ze swojej mocy, dzięki 
czemu nie odczujemy dyskomfortu z powodu nadmiernego hałasu. Zaopatrz się w nasz wentylator 
już dziś i uprzedź letnie fale upałów!

Cechy produktu: 

• Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości. 
• Wentylator jest gotowy do użycia od razu po wyjęciu z pudełka! 
• Wygodna, szeroka podstawa zapewnia odpowiednią stabilność urządzenia. 
• Wentylator nie posiada klasycznych łopatek, charakteryzuje się więc bardzo cichą pracą 

przy zachowaniu wysokiej wydajności! 
• Siłę podmuchu można regulować w 2 poziomach, korzystając z wygodnego suwaka na 

froncie urządzenia. 
• Do jego zasilenia wystarczy standardowy port USB typu A (w zestawie dołączamy kabel 

USB)! 
• Niski pobór mocy umożliwia długie i bardzo ekonomiczne użytkowanie! 

Specyfikacja (wymiary):

• Materiał: tworzywo sztuczne 
• Zasilanie: USB 5V 0,5A 
• Moc: 2,5W 
• Wysokość: 33 cm 
• Szerokość: 10,5 cm 
• 2 prędkości nawiewu (High, Low) 
• Doskonale wyciszony (bezłopatkowy) 
• Kolor: czarny 
• Opakowanie: kartonowe pudełko 

2. Użytkowanie

→ Przed rozpoczęciem użytkowania umieść wtyk zasilający kabla USB w gnieździe z tyłu 
wentylatora.
→ Następnie podłącz kabel USB do portu USB typu A komputera bądź do zasilacza sieciowego. 
Urządzenie jest gotowe do użycia.

→ Aby uruchomić wentylator z niską prędkością nawiewu – przesuń suwak na froncie urządzenia w 
dół, na pozycję LOW
→ Aby uruchomić wentylator z wysoką prędkością nawiewu – przesuń suwak na froncie urządzenia 
w górę, na pozycję HIGH
→ Aby wyłączyć wentylator bez odłączania od zasilania – ustaw suwak w pozycji środkowej OFF

→ W celu ograniczenia hałasu i wibracji od podłoża – odtłuść spód wentylatora i przyklej tam 
dołączoną nakładkę samoprzylepną (uprzednio ściągając żółty papier zabezpieczający).

3. Uwagi i środki ostrożności

• Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wilgoci, kurzu
oraz dużych wahań temperatury.

• Nie podłączaj urządzenia do portu USB / zasilania sieciowego jeżeli kabel i / lub wentylator
są uszkodzone!

• Do czyszczenia używaj tylko lekko wilgotnej szmatki, bez użycia agresywnych 
detergentów!

• UWAGA : Samodzielne próby modyfikacji bądź naprawy urządzenia mogą skutkować 
utratą prawa do skorzystania z rękojmi i gwarancji!
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