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Серия CERBERUS  
Охладителна поставка за лаптоп 

K-8078F

PS 

Начин за свързване на охладителната поставка

Първо, поставете плоско основата на лаптопа, дръжте охладителната 

поставка и захранването свързани. 

Включете предния превключвател на захранването и накрая поставете 

лаптопа върху охладителната поставка. 

/ 
10-17" 

s 
Противоплъзгащи се

 подложки  
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Благодарим ви, че избрахте CHIROPTER.

Ние предлагаме по-добри решения за охлаждането на лаптопа ви с нашите поставки. 
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Съдържание на опаковката 

Охладителна поставка - 1 бр. 

USB кабел за зареждане - 1 бр. 

Инструкции за употреба - 1 бр. 

Забележки

A. Съхранявайте продукта далеч от опасни химикали като бензол и разредители, както и от топлина, 

слънчеви и влажни места, в противен случай експозицията може да се повредят, което да повлияе на 

употребата. Моля, съхранявайте продуктите в суха и хладна среда.

  B.  Не позволявайте на деца да използват или носят продукта, за да избегнете удари и падане. 

 C.  Моля, не разглобявайте продукта по собствено желание, тъй като неправилният ремонт може да             

      доведе до риск за потребителя.

D.  Моля, изхвърляйте отпадъците от опаковките, батериите и електронните продукти по подходящ начин.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Основен материал  

Размер на продукта

Размер на вентилатора 

За лаптопи с размер

Цвят

Брой вентилатори

Метод за разсейване на топлината 

Скорост на вентилатора 

Портове за захранване 

Напрежение 

Нетно тегло 

Бруто тегло

Метална мрежа + ABS пластмаса

36x29x5 cm 

q,15cm 

10-17"

Черен

1

Студен въздух

700 RPM±15% 

Dual USB 

DC 5V 

411g 

611g 
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Гаранционна карта

Уважаеми потребители, благодарим ви, че закупихте продукт на WESDAR.

 За да ви осигурим по-добро обслужване, моля, прочетете внимателно инструкциите за

употреба.

Моля, запазете тази гаранционна карта.

Можете да се свържете с  нас, ако имате някакви въпроси.

Ние ще ви предоставим желаните от вас услуги с удоволствие.

* Неизправности, причинени от неправилна употреба, не се покриват от гаранцията. 

Име на клиент

Информация за контакт

Адрес за контакт

Модел на продукт

Дата на закупуване

Номер на поръчка

Място на закупуване 

P4 

Основни функции на бутоните 

Dual USB портове 
� 

Бутон за захранване 

ABS 

Метална
мрежа 

Голям
венти-
латор 
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Производител: 

WESDAR Electronic Technology Co., Ltd. 
Логото и другите марки на WESDAR са собственост на WESDAR, от които са 
регистрирани. 
Всички търговски марки са собственост на съответните  собственици. 

Противоплъзгащи се
  подложки 




