
WIATRACZEK DO TELEFONU MICRO-USB
MODEL: AK35J

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne

Praktyczny wiatraczek ze śmigiełkiem zasilany prosto z portu microUSB Twojego telefonu. 
Drobny gadżet, a chłodzi!

Dzięki temu, że wiatraczek jest wykonany z silikonu, można go wygodnie przenosić w torbie czy 
plecaku, a powierzchnia urządzenia nie rysuje się i zachowuje przy tym estetyczny wygląd.

Wiatraczek pracuje bardzo cicho dzięki przemyślanej konstrukcji urządzenia. Do tego jest 
odłączany od korpusu co czyni go jeszcze bardziej kompaktowym.

Cechy produktu:

• Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości. 
• Wiatraczek chłodzi gdziekolwiek będziesz: w domu, w samolocie czy w pociągu. 
• Nie potrzebuje zasilania z zewnątrz (zasilany z portu microUSB telefonu bądź innego 

urządzenia mobilnego)! 
• Technologia OTG - dsziała natychmiast po podłączeniu do telefonu! 
• Śmigiełko pełni rolę właściwego wiatraczka. 

Specyfikacja:

• Materiał: silikon 
• Zasilanie: port microUSB 
• Technologia OTG 
• Pobór mocy: 1 W 
• Wymiary: 4 cm x 9 cm x 1,5 cm 
• Kolor: zielony

2. Użytkowanie

Krok 1. Złóż wiatraczek, łącząc korpus (igła w górnej części), ze śmigiełkiem (wpinając 
go do przygotowanego w środku śmigiełka otworu).
Krok 2. Podłącz wtyk wiatraczka do wolnego portu micro-USB smartfona bądź innego 
urządzenia.
UWAGA: Aby uruchomić wiatraczek, urządzenie musi posiadać funkcję OTG!
Krok 3. Aby wyłączyć wiatraczek, wypnij go z portu micro-USB urządzenia, chwytając 
za korpus (pod łopatkami).

3. Uwagi i środki ostrożności

• Urządzenie może być zasilane tylko i wyłącznie z portu micro-USB 5V
• Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i wolnym od 

zanieczyszczeń miejscu.
• Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
• Nie otwieraj urządzenia, gdyż spowoduje to utratę gwarancji.
• Nie wkładaj palców ani żadnych przedmiotów między łopatki wiatraczka!
• Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.
• Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Małe części mogą 

spowodować zadławienie!

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem http://www.aptel.pl
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