BEZŁOPATKOWY WENTYLATOR USB 5V
AK254A

2. Użytkowanie
•
•
•
•
•
•

Wepnij przewód zasilający DC do gniazda zasilającego w wentylatorze.
Drugi koniec kabla podłącz do portu USB typu A (komputera, bądź do ładowarki
sieciowej).
Urządzenie można również zasilać bateryjnie. Zdejmij klapkę i umieść w gnieździe 4
baterie typu AA 1,5V pamiętając o odpowiedniej polaryzacji (+ -).
Po podłączeniu urządzenia do zasilania (bądź umieszczeniu baterii) wciśnij przycisk
włącznika I/O aby uruchomić wentylator.
Aby wyłączyć wentylator ponownie wciśnij przycisk I/O.
UWAGA: Nie pozostawiaj urządzenia podłączonego do zasilania przez dłuższy
czas, jeżeli z niego nie korzystasz!

3. Uwagi i środki ostrożności

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Proszę przeczytać tę instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania produktu
i zachować ją na przyszłość.

1. Informacje podstawowe
Bezłopatkowy, kompaktowy wentylator zasilany ze standardowego portu USB lub za pomocą
baterii AA. Niezastąpiony podczas pracy przy komputerze w upalne dni!
Cechy produktu:
•
•
•
•
•
•

Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości.
Nowoczesny biurkowy wentylator, niezastąpiony podczas upalnych dni - wystarczy
włożyć wtyczkę urządzenia do wolnego portu USB komputera i włączyć wiatraczek by
poczuć przyjemny powiew wiatru.
Działa tak samo jak tradycyjne urządzenie, ale nie ma odsłoniętych łopatek.
Wentylator wyposażony jest w przełącznik ON/OFF, dzięki któremu nie musisz odpinać
kabla od komputera gdy chcesz go wyłączyć.
Idealny do postawienia na biurku obok monitora komputerowego.
Długi kabel USB zapewnia dużą dowolność w miejscu ustawienia wentylatora.

Specyfikacja:
•
•
•
•
•
•

•

Zasilanie: USB 5V 0,5A lub 4x baterie AA 1,5V
Materiał: tworzywo sztuczne
Wbudowany wyłącznik nawiewu!
Wymiary: 17,3 cm x 9,6 cm x 4,2 cm
Średnica wentylatora: 7,4 cm
Waga: ok. 180 g
Kolor: biało-niebieski

•
•
•
•
•
•

Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
Do czyszczenia używać wilgotnej ściereczki, ewentualnie łagodnego detergentu
Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie.
Nie narażać na ekstremalnie wysokie i niskie temperatury.
Nie ciągnąć ani nie plątać kabla USB.
Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych podczas pracy urządzenia!

