WIATRACZEK STOJĄCY NA USB
MODEL: AK35C

•
•
•
•

Wymiary: 149,73 x 146,5 x 96,3 mm
Kolor: czarny
Długość przewodu: 1,2m
Zasilanie: gniazdo USB 5V

2. Użytkowanie
Krok 1. Podłącz wtyk kabla wiatraczka do wolnego portu USB komputera.
Krok 2. Przestaw przełącznik na tylnej ściance wiatraczka w pozycję ON. W tej chwili
wiatraczek zacznie się kręcić.
Krok 3. Aby wyłączyć wiatraczek przestaw przełącznik na tylnej ściance w pozycję
OFF.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
1. Informacje ogólne
Stojący wiatrak zasilany z portu USB - niezastąpiony podczas pracy przy komputerze
w upalne dni.
Cechy produktu:
• Niezastąpiony podczas upalnych dni - wystarczy włożyć wtyczkę urządzenia
do wolnego portu USB komputera i włączyć wiatraczek by poczuć przyjemny i
silny powiew wiatru.
• Wentylator wyposażony jest w przełącznik ON/OFF dzięki któremu nie musisz
odpinać kabla od komputera gdy chcesz go wyłączyć.
• Wentylator jest bardzo cichy, a zarazem wydajny. Szeroka stopka zapewnia
wiatraczkowi stabilność i komfort użytkowania.
• Długi kabel USB zapewnia dużą dowolność w miejscu ustawienia wentylatora.
• Wiatrak posiada regulacje nachylenia - można go ustawić go pod odpowiednim
kątem i dostosować nawiew do indywidualnych potrzeb.
Specyfikacja:
•
•
•
•
•

Średnica wentylatora: 96 mm
Waga: ok. 250 g.
Wbudowany Wyłącznik nawiewu
Regulowany kąt nawiewu
Energooszczędny silnik (ok. 2,5 W)

3. Uwagi i środki ostrożności
• Urządzenie może być zasilane tylko i wyłącznie z portu USB o napięciu 5V.
• Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i wolnym od
zanieczyszczeń miejscu.
• Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
• Nie otwierać urządzenia, gdyż spowoduje to utratę gwarancji.
• Nie wkładać żadnych przedmiotów między łopatki wiatraczka.
• Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.
• Nie siadać na urządzenie nie plątać kabli połączeniowych.
• Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Małe części mogą
spowodować zadławienie.
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