
PODSTAWKA CHŁODZĄCA
LAPTOP / KONSOLA

SKŁADANA
MODEL: PK9

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne

Składana podkładka chłodząca do laptopa z dwoma wiatrakami - idealne rozwiązanie chłodzące Twojego 
laptopa. 

Cechy produktu:

• Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości. 
• Wyposażona w 2 duże wentylatory chłodzące dolną część laptopa. 
• Bardzo wytrzymała i solidnie wykonana, lekka konstrukcja wykonana z ABS. 
• Ramiona podkładki można łatwo składać/rozkładać, po złożeniu podkładka zajmuje niewiele 

miejsca. Ramiona posiadają gąbeczki poprawiające stabilność i chroniące przed zarysowaniem. 
• Dzięki temu urządzeniu zyskamy dobre chłodzenie laptopa. Podkładka zasilana jest poprzez 

podłączenie jej do komputera za pomocą dołączonego kabelka USB. 
• Chłodzenie laptopa zapewnia dłuższą żywotność baterii oraz stabilną pracę komputerów 

przenośnych. 
• Podkładka może być używana ze wszystkimi laptopami. 

Specyfikacja:

• Zasilanie: z portu USB (DC 5V) 
• 2 wentylatory chłodzące 
• Kolor: czarny 
• Wymiary po złożeniu: 167mm x 64mm x 18mm 
• Wymiary po rozłożeniu: 295mm x 160mm 

• Materiał: ABS 

W zestawie:
• Podkładka chłodząca z wbudowanym kabelkiem USB
• Kolorowe, estetyczne pudełko 

2. Instalacja 

• Włącz komputer i zaloguj się do systemu.
• Podstawka jest urządzeniem typu Plug and Play.
• Położyć laptopa na podkładce i połączyć podkładkę z laptopem za pomocą o kabla USB.
• Wentylator zacznie działać automatycznie (gotowy do użytku).

3. Uwagi i środki ostrożności

• Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i wolnym od zanieczyszczeń miejscu.
• Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
• Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.
• Nigdy nie otwieraj obudowy urządzenia. Powoduje to utratę gwarancji i możliwe jest też 

zniszczenie urządzenia. 
• Nigdy nie używaj urządzenia gdy zauważysz, że jego kabel jest w jakikolwiek sposób uszkodzony.
• Nie zginaj kabla pod dużym kątem, aby uniknąć jego uszkodzenia.
• Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
• Nie wkładaj żadnych rzeczy między łopatki wentylatorów.
• Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie.
• Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. Małe części mogą 

spowodować zadławienie.

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

http://www.aptel.pl/

