
ELEKTRYCZNA SKROBACZKA DO SZYB USB AKU
AG803

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne

Elektryczna, podgrzewana skrobaczka do szyb zasilana za pomocą wbudowanego akumulatora.
Niezwykle  przydatne  i  niezbędne  urządzenie  w  okresie  zimowym.  Pozwoli  zdecydowanie
oszczędzić czas podczas porannego skrobania auta.

Cechy produktu:

• Elektryczna, podgrzewana skrobaczka do szyb z wbudowanym akumulatorem. 
• Wspaniałe  ułatwienie  w  okresie  zimowym,  które  przyśpiesza  i  ułatwia  skrobanie  szyb

samochodowych. 
• Posiada wygodny, fizyczny włącznik ON/OFF (I/O).
• Zasilana jest za pomocą wbudowanego akumulatora, który możemy wygodnie doładować

za pomocą kabla USB. 
• Nie wymaga dodatkowych przewodów ani podłączenia do gniazda zapalniczki. 

Specyfikacja:

• Materiał: tworzywo sztuczne 
• Zasilanie: wbudowany akumulator (3000 mAh) 
• Moc: 11W 
• Natężenie prądu: 3A 
• Czas ładowania: 4-5h 
• Maksymalny czas pracy: do 60 minut 
• Kabel USB do ładowania urządzenia 
• Wysokość: 16 cm 
• Średnica: 11 cm 
• Kolor: żółto-czarny

2. Instrukcja użytkowania

→ Za pomocą dołączonego kabla USB podłącz urządzenie do ładowarki, aby w pełni naładować
akumulator (gniazdo USB znajduje się w tylnej części urządzenia, za zaślepką).
→ Po pełnym naładowaniu akumulatora wypnij kabel USB z gniazda, zamknij zaślepkę i zdejmij
osłonę skrobaczki z dolnej części urządzenia.
→ Uruchom funkcję podgrzewania za pomocą przycisku I/O w górnej części urządzenia i rozpocznij
proces skrobania szyb.
→ Po zakończeniu skrobania ponownie wciśnij przycisk I/O aby wyłączyć urządzenie. Następnie
załóż osłonę skrobaczki w dolnej części urządzenia.

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.


