
PODKŁADKA CHŁODZĄCA DO LAPTOPA + USB
PK16A

 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Informacje ogólne:

Niezwykle wydajna podstawka chłodząca z aż 5 ciągle pracującymi wentylatorami, których pracę można dowolnie
wyregulować dzięki przyciskom z tyłu urządzenia. Zasilana z portu USB, co znacząco zwiększa jej uniwersalność.
Nie wymaga żadnych dodatkowych sterowników dzięki zastosowaniu technologii Plug&Play - działa od razu po
podłączeniu do portu USB.

Cechy produktu:

• Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości. 
• Łatwość użytkowania - działa od razu po podłączeniu do portu USB. 
• Nie wymaga dodatkowej konfiguracji dzięki zastosowaniu technologii Plug&Play! 
• Regulacja kąta nachylenia podstawki w 6 płaszczyznach - nie trzeba już użytkować notebooka w 

płaskiej pozycji. 
• Regulacja trybów pracy wentylatorów - w tym tryb ultra cichy (redukcja hałasu), który nie przeszkadza 

w użytkowaniu. 
• Możliwość uruchomienia 1, 4 lub 5 wentylatorów jednocześnie dzięki przyciskom regulacji trybów pracy 

z tyłu urządzenia (po lewej od portów USB 2.0) 
• Solidna plastikowa obudowa oraz wykonana z aluminium osłona wentylatorów, co redukuje jej 

nagrzewanie się. 
• Produkt dedykowany dla laptopów o przekątnej matrycy do 17''. 
• Zasilany bezpośrednio z portu USB komputera. Możliwość zasilania również za pomocą standardowej 

ładowarki telefonicznej, z sieci elektrycznej. 

Specyfikacja:

• Materiał: plastik + aluminium (osłona wentylatorów) 
• Zasilanie: 5V DC (z portu USB) 
• Natężenie prądu: 0.35A +/- 10% 
• Moc: 1,75W 
• Prędkość obrotów: 1000-2000 RPM (obrotów na minutę) 
• Długość: 38 cm 
• Szerokość: 28 cm  
• Wysokość (bez rozkładania): 3 cm 
• Wysokość maksymalna: 19 cm 
• Wymiary wentylatora (środkowy): 12 x 12 cm 
• Wymiary wentylatorów (4 boczne): 6 x 6 cm 

• Kolor: czarny

Instrukcja obsługi:

- Umieść podkładkę na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- Ustaw wysokość (kąt nachylenia) podstawki umieszczając stojak w jednym z 5 wyżłobień wewnątrz
obudowy podstawki.
- Postaw notebook’a na podkładce.
- Podłącz kabel USB do portu USB typu A w laptopie.
- Podłącz kabel USB do portu USB typu A w podstawce.
- Wciśnij przycisk włącznika, aby uruchomić wentylatory w podkładce.
- Jeden z przycisków odpowiada za środkowy wentylator główny.
- Drugi z włączników uruchamia 4 dodatkowe wentylatory boczne.
-  Istnieje  możliwość korzystania z 1 wentylatora głównego, samych wentylatorów bocznych oraz
wszystkich 5 jednocześnie.
- Ponownie wciśnij przyciski włącznika, aby wyłączyć wentylatory.
- Zawsze odłączaj podkładkę od portu USB kiedy nie korzystasz z niej przez dłuższy czas!

Środki ostrożności: 

• Urządzenie to jest przeznaczone do użytku wewnętrznego.
• Do czyszczenia używać wilgotnej ściereczki, ewentualnie łagodnego detergentu.
• Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie!
• Nie  rozmontowywać  urządzenia  na  części!  Samodzielne  modyfikacje  mogą

skutkować pozbawieniem prawa do gwarancji oraz rękojmi!


