
PODKŁADKA CHŁODZĄCA DO LAPTOPA 
model: PK16

INSTRUKCJA OBSŁUGI

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

1. Informacje podstawowe
• Podświetlana podkładka chłodząca do laptopa z przelotką USB. 
• Wyposażona w 5 wentylatorów o rozmiarach:

- 1 wentylator środkowy: 12x12cm
- 4 wentylatory boczne: 7x7cm

• Bardzo wytrzymała i solidnie wykonana obudowa. 
• Dzięki temu urządzeniu zyskujemy wydajniejsze chłodzenie laptopa. 

Podkładka zasilana jest poprzez podłączenie jej do komputera za pomocą 
dołączonego kabelka USB. Drugi port USB może służyć do podłączenia 
dodatkowego urządzenia. 

• Gumowe podkładki tłumiące drgania (pod spodem).
• Chłodzenie laptopa zapewnia dłuższą żywotność baterii oraz stabilną pracę 

komputerów i innych urządzeń przenośnych. 
• Podkładka może być używana ze wszystkimi laptopami o przekątnej powyżej 

12". Dedykowana dla dużych laptopów o matrycy od 15,4’’ wzwyż. 

Specyfikacja:

• Drugi, dodatkowy port USB do podłączenia dodatkowych urządzeń.
• Z tyłu znajdują się 2 przyciski regulacji trybów pracy oraz 2 porty USB.
• Kompatybilna z portami USB typu 1.1 / 2.0 o napięciu 5V.
• Wymiary: 380mm x 365mm x 64mm
• Zasilana z portu USB (DC 5V)
• Moc / natężenie prądu: 1,75W / 0,35A
• Wymiary wentylatorów: 120mm (1) i 70mm (4)
• Podświetlenie wentylatora: niebieskie (diodowe)
• Obroty: 1000RPM (1) i 2000RPM (4)
• Przepływ powietrza: 74,35 CFM
• Kolor: czarny

2. Użytkowanie i regulacja trybów pracy:

• Położyć laptopa na podkładce i połączyć podkładkę z laptopem za pomocą 
dołączonego kabla USB.

• Z tyłu urządzenia znajdują się 2 przyciski regulujące tryb pracy wentylatorów. 
- Wciśnięcie obu przycisków spowoduje pracę wszystkich 5 wiatraczków. 
- Wciśnięcie tylko przycisku po lewej – praca 1 głównego wiatraczka
- Wciśnięcie tylko przycisku po prawej – praca 4 wiatraczków bocznych

• Możliwość podwyższenia wysokości o 2cm dzięki dwóm rozkładanym stópkom

3. Uwagi i środki ostrożności
• Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
• Do czyszczenia używać wilgotnej ściereczki bądź łagodnego detergentu.
• Nie wkładać żadnych rzeczy między łopatki wentylatorów.
• Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie.
• Nie narażać na ekstremalnie wysokie i niskie temperatury.

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