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INSTRUKCJA OBSŁUGI 
Wiatrak USB MW-02 

Nr partii: 201905 
Niniejsza instrukcja ma na celu 
zapoznanie użytkownika z obsługą 
produktu. 
Bez uprzedniej pisemnej zgody 
producenta żadna część niniejszej 
instrukcji obsługi nie może być 
powielana, rozpowszechniana, 
tłumaczona ani przekazywana w 
jakiejkolwiek formie, czy przy użyciu 
jakichkolwiek środków elektronicznych 
bądź mechanicznych, w tym przez 
tworzenie fotokopii, rejestrowanie lub 
magazynowanie w jakichkolwiek 
systemach przechowywania  
i udostępniania informacji.  
Wszystkie marki i nazwy produktów są 
znakami towarowymi lub zastrzeżonymi 
znakami towarowymi danych firm. 

Dane producenta: 
mPTech Sp. z o. o. 

ul. Nowogrodzka 31 
00-511 Warszawa 

Polska 
 

Punkt dostarczania sprzętu: 
mPTech Sp. z o. o. 

ul. Krakowska 119 
50-428 Wrocław 

Polska 
 

Infolinia: (+48 71) 71 77 400 
E-mail: pomoc@myphone.pl 

Zaprojektowane w Polsce 
Wyprodukowane w Chinach 

 

Ilustracje produktu zamieszczone w tej 
instrukcji obsługi mogą się różnić od 
rzeczywistego wyglądu produktu 
(kształt i kolory).  

BEZPIECZEŃSTWO 
Zapoznaj się uważnie z instrukcją 
obsługi. Nieprzestrzeganie 
zawartych w nich wskazówek może 
być niebezpieczne lub niezgodne  
z prawem. 
DZIECI I OSOBY 
NIEPEŁNOSPRAWNE RUCHOWO 
LUB PSYCHICZNIE 
Urządzenie nie jest zabawką. 
Przechowuj je z dala od zasięgu 
dzieci. Urządzenie nie powinno być 
obsługiwane przez osoby, także 
dzieci, o ograniczonych 
predyspozycjach ruchowych lub 
psychicznych, a także przez osoby 
niemające doświadczenia  
w obsłudze sprzętu elektronicznego. 
Mogą one z niego korzystać jedynie 
pod nadzorem osób 
odpowiadających za ich 
bezpieczeństwo po zapoznaniu się  
i zrozumieniu instrukcji dotyczących 
bezpiecznego korzystania  
z urządzenia. 
NIE RYZYKUJ 
Nie włączaj urządzenia w miejscach, 
w których zabrania się korzystania  
z urządzeń elektrycznych, ani wtedy, 
gdy może to spowodować 
zakłócenia lub inne zagrożenia. Nie 
nachylaj się nad pracującym 
urządzeniem, gdy masz długie włosy, 
gdyż grozi to ich wkręceniem  
w łopatki wiatraka. Nie wkładaj 
żadnych przedmiotów i części ciała 
pomiędzy żeberka obudowy 
wiatraka. Nie należy używać 
wiatraka do suszenia włosów lub 
ubrań. Nie przykrywaj i nie 
ograniczaj przepływu powietrza do  

i z wiatraka, gdyż grozi to 
przegrzaniem, a nawet 
uszkodzeniem urządzenia. Jeśli 
przewód lub wtyczka są uszkodzone, 
to nie używaj wiatraka i skontaktuj 
się z serwisem producenta.  
MODYFIKACJE 
Producent nie ponosi 
odpowiedzialności za uszkodzenia 
spowodowane samodzielnymi 
modyfikacjami produktu. 
PROFESJONALNY SERWIS 
Naprawiać ten produkt może 
wyłącznie wykwalifikowany serwis 
producenta lub autoryzowany punkt 
serwisowy. Naprawa urządzenia 
przez niewykwalifikowany serwis 
lub przez nieautoryzowany punkt 
serwisowy grozi uszkodzeniem 
urządzenia i utratą gwarancji.  
WODA I INNE PŁYNY 
Nie należy narażać urządzenia na 
działania wody i innych płynów. Nie 
powinno się korzystać z urządzenia 
w pomieszczeniach o wysokiej 
wilgotności powietrza. Może to 
niekorzystnie wpłynąć na pracę  
i żywotność jego podzespołów. 
 
Specyfikacja techniczna 
Cechy produktu 
 Zasilanie: USB 5 V  250 mA 

MAX 
 Regulacja kąta nawiewu: tak 
 Waga netto: 225 g 
 Wymiary: 146 x 148 x 75 mm 
 

Zawartość zestawu 
1. Wiatrak USB MW-02 
2. Gumowe nóżki (3 sztuki)  
3. Instrukcja obsługi 

 Jeśli brakuje którejkolwiek  
z powyższych pozycji lub jest ona 
uszkodzona, to skontaktuj się ze 
sprzedawcą. Radzimy zachować 
opakowanie na wypadek ewentualnej 
reklamacji.  
 
Rozmieszczenie elementów 
urządzenia 
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1. Obudowa wiatraka 
2. Łopatka wiatraka 
3. Podstawa wiatraka 
4. Gumowe nóżki 
5. Włącznik/wyłącznik 
6. Przewód połączeniowy 
7. Wtyczka USB 
 
Użytkowanie 
Aby użyć wiatraka, należy wykonać 
następujące czynności.  
1. Zamontować gumowe nóżki (4) na 

podstawie (3). 
2. Ustawić stabilnie wiatrak na miejscu, 

w którym będzie pracował. 
3. Rozwinąć przewód (6) i podłączyć 

wtyczkę (7) do gniazda w źródle 
energii.  

 Nie używaj zbyt wiele siły, gdyż możesz 
uszkodzić zarówno wtyczkę wiatraka, jak  
i gniazdo USB w źródle energii. Jeśli nie daje 
się włączyć wtyczki, spróbuj obróć ją o 180 
stopni. 
1. Włączyć zasilanie włącznikiem (5) 

znajdującym się na tylnej ściance 
wiatraka. 

2. Dopasować pochylenie i kierunek 
nawiewu do własnych preferencji. 

3. Wiatrak wyłącza się wyłącznikiem (5) 
znajdującym się na tylnej ściance 
wiatraka.  

 

 Po wyłączeniu wiatraka najlepiej 
przechowywać go w oryginalnym 
opakowaniu w miejscu niedostępnym dla 
dzieci i zwierząt domowych. 
 
Konserwacja produktu 
Aby przedłużyć żywotność produktu: 
1. Przechowuj produkt i jego akcesoria  

z dala od zasięgu dzieci. 

2. Nie próbuj rozmontowywać 
urządzenia. Nieprofesjonalna 
ingerencja w urządzenie może je 
poważnie uszkodzić lub 
zniszczyć. 

3. Unikaj kontaktu produktu  
z cieczami. Mogą one 
powodować uszkodzenia 
elementów produktu. 

4. Unikaj bardzo wysokich 
temperatur, gdyż mogą one 
powodować skrócenie 
żywotności produktu przez 
odkształcenie lub stopienie jego 
elementów. 

5. Do czyszczenia produktu używaj 
tylko suchej i miękkiej ściereczki, 
a w przypadku nagromadzenia 
się kurzu delikatnego pędzelka. 
Nie używaj środków o wysokim 
stężeniu kwasowym lub 
zasadowym. Urządzenie można 
czyścić tylko po jego odłączeniu 
od zasilania. 

Opakowanie produktu można 
poddać recyklingowi zgodnie 
z lokalnymi przepisami.  
 
Symbol oznaczający tekturę 
płaską. 

 
Rozwiązywanie problemów 
Jeśli wentylator nie działa, to warto 
zapoznać się z rozwiązaniami. Jeśli 
urządzenie po podłączeniu do źródła 
energii nie działa, to sprawdź, czy 
włączony jest przycisk z tyłu 
obudowy - włącznik/wyłącznik (5).  
Sprawdź, czy wtyczka (7) jest 
prawidłowo podłączona do gniazda 
USB w źródle energii.  

Sprawdź, czy gniazdo USB w źródle 
energii nie jest uszkodzone. 
Sprawdź, czy źródło energii jest 
włączone, a jeśli korzystasz  
z powerbanka, to sprawdź, czy jest 
naładowany. Sprawdź, czy przewód 
(6) lub wtyczka (7) nie są 
uszkodzone. 
Jeśli problem nadal występuje, 
skontaktuj się z serwisem. 
 
Bezpieczeństwo otoczenia 

 Nie używaj urządzenia  
w miejscach, gdzie zakazane jest jego 
używanie lub gdzie może 
powodować niebezpieczeństwo.  

Uwaga 

Producent nie jest odpowiedzialny za 
konsekwencje sytuacji 

spowodowanych nieprawidłowym 
użytkowaniem produktu lub 

niezastosowaniem się do zaleceń. 
 

Prawidłowa utylizacja zużytego 
sprzętu 

Urządzenie oznaczone jest 
symbolem przekreślonego 
kontenera na śmieci, 
zgodnie z Dyrektywą 
Europejską 2012/19/UE o 

zużytym sprzęcie elektrycznym i 
elektronicznym (Waste Electrical 
and Electronic Equipment – WEEE). 
Produktów oznaczonych tym 
symbolem po upływie okresu 
użytkowania nie należy utylizować 
lub wyrzucać wraz z innymi 
odpadami z gospodarstwa 
domowego.  
 
 

Użytkownik ma obowiązek pozbywać się 
zużytego sprzętu elektrycznego  
i elektronicznego, dostarczając je do 
wyznaczonego punktu, w którym takie 
niebezpieczne odpady poddawane są 
procesowi recyklingu. Gromadzenie 
tego typu odpadów w wydzielonych 
miejscach oraz właściwy proces ich 
odzyskiwania przyczyniają się do 
ochrony zasobów naturalnych. 
Prawidłowy recykling zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego ma 
korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie 
człowieka. W celu uzyskania informacji 
na temat miejsca i sposobu bezpiecznego 
dla środowiska pozbycia się zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
użytkownik powinien skontaktować się  
z odpowiednim organem władz 
lokalnych, z punktem zbiórki odpadów 
lub z punktem sprzedaży, w którym 
zakupił sprzęt. 
 
Deklaracja zgodności z dyrektywami 
Unii Europejskiej 

Niniejszym mPTech Sp. z o.o. 
oświadcza, że ten produkt jest 
zgodny z podstawowymi 

wymaganiami i pozostałymi 
postanowieniami Dyrektyw tzw. 
„Nowego podejścia” Unii Europejskiej. 
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