
 

Instrukcja obsługi 

Podstawka chłodząca iBOX  

INC06 

 

 

 

Szanowny Kliencie! Dziękujemy za zakup podstawki chłodzącej do laptopa. Dzięki niej Twój 
laptop będzie wydajnie chłodzony, zapewniając mu dłuższą żywotność dzięki obniżeniu 
temperatury pracy. Przed rozpoczęciem korzystania prosimy zapoznać się z poniższą 
instrukcją. 

 



Schemat urządzenia 

 

Opis produktu 

1. Źródło zasilania: USB  
2. Podstawka jest wykonana z wysokiej jakości stopu aluminium.  
3. Produkt przeznaczony do laptopów o maksymalnej wielkości 17,3” 
4. Ten produkt posiada blokadę zapobiegającą zsuwaniu się laptopa. Użytkownik może 

zdecydować, czy jej używać czy nie w zależności od wielkości laptopa. 
5. Podstawka jest zasilana przez kabel USB-C.  

UWAGA. Nigdy nie używaj jednego z 4 złączy USB A do zasilania. 

Użytkowanie 

1. Podłącz do komputera za pomocą kabla z końcówką USB-C w złącze opisane jako 
„Power” (Zasilanie) 

2. Zdecyduj czy konieczne jest użycie dodatkowej blokady zsuwania: 

  

3. Po podłączeniu kabla USB-C do laptopa włączy się podświetlenie RGB. 

W celu ustawienia trybu świecenia wciśnij przycisk oznaczony  (Przycisk zmiany trybu 
świecenia). Przytrzymanie przycisku przez 3 sekundy włącza/wyłącza podświetlenie. 



Środowisko pracy 

Temperatura użytkowania: -10℃~50℃ 
Wilgotności użytkowania: 20%~85% 
Temperatura przechowywania: -15℃~60℃ 
Wilgotność przechowywania: 20%~85% 
 

Czyszczenie 

W celu wyczyszczenia produktu użyj suchej, delikatnej ściereczki.  
Nie stosować żadnych środków chemicznych do czyszczenia produktu.  
 

Ostrzeżenie 

Urządzenie zasilane jest przez prąd z laptopa dlatego należy używać go z dala od źródeł 
wody. 

Jeżeli urządzenie nie działa poprawnie 

1. Użyj innego przewodu USB C do podłączenia urządzenia. 
2. Podłącz urządzenie do innego portu USB lub laptopa w celu sprawdzenie 

poprawności działania portów USB. 
3. W razie konieczności skontaktuj się z miejscem zakupu.  

Nie naprawiaj urządzenia na własną rękę.   

 

Instrukcja dotycząca ochrony środowiska 

Uwaga : To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytym 
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.  
Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi 
odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. 
Uwaga: tego sprzętu nie wyrzucać do odpadów komunalnych  !!! Wyrób należy utylizować poprzez selektywną 
zbiórkę w punktach do tego przygotowanych. 
Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych 
dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz 
nie właściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. 

 
 
 
 
  



DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE (nr INC06/2020/CE/1) 

 

Produkt: Podstawka chłodząca iBOX NC06 (nr modelu INC06). 

Producent:  
Impet Computers Sp. z o.o. 
ul. Marywilska 34 
03-228 Warszawa 
Polska 

Niniejsza  deklaracja  zgodności  wydana  zostaje  na  wyłączną  odpowiedzialność  producenta. 
Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z Dyrektywą Kompatybilności 
Elektromagnetycznej 2014/30/EU. Zastosowano następujące standardy: 

EN55022:2010/AC:2011 

 EN55024:2010 

 EN61000-3-2:2014 

 EN61000-3-3:2013 

 

Podpisano  w  imieniu:  
Rafał Antolak (Product manager) 
Warszawa, 22.10.2020 

 

 

DEKLARACJA  ZGODNOŚCI  UE (nr INC06/2020/R/1) 

 

Producent: 
Impet Computers Sp. z o.o. 
ul. Marywilska 34 
03-228 Warszawa 
Polska 

Niniejsza  deklaracja  zgodności  wydana  zostaje  na  wyłączną  odpowiedzialność  producenta.  
Produkt: Podstawka chłodząca iBOX NC06 (nr modelu INC06). 
Opisany  powyżej  przedmiot  deklaracji  jest  zgodny  z  dyrektywą  Parlamentu  Europejskiego i  Rady  
2011/65/UE  z  dnia 8 czerwca 2011  r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych 
niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i  elektronicznym. 

Podpisano  w  imieniu: 
Rafał Antolak (Product manager) 
Warszawa, 22.10.2020 
 


