
 MIERNIK WOLTOMIERZ USB 
model: AK306C

INSTRUKCJA OBSŁUGI
1. Informacje podstawowe

Miernik/tester napięcia i prądu USB 2.0 - dzięki czemu szybko sprawdzić czy Twój 
adapter USB daje odpowiednie napięcie oraz natężenie prądu ładowania, np. dla 
Twojego smartfona, tabletu.  

Cechy produktu:
• Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości. 
• Miernik z wejściem i wyjściem USB - pozwala w łatwy i szybki sprawdzić 

napięcie wyjściowe gniazda USB i pobór prądu podłączonego do tego gniazda 
urządzenia, dodatkowo pozwala na oszacowanie czasu w jakim dane 
urządzenie lub akumulator zostanie naładowane. 

• Powiadamia o zbyt niskim/wysokim napięciu zasilania USB. 
• Kompaktowe rozmiary i bardzo łatwa obsługa, wystarczy podłączyć do wejścia 

USB. 
• Nie wymaga zewnętrznego zasilania, ani baterii. 
• Szeroko stosowany w serwisach elektroniki. 
• Opakowanie: blister 

Specyfikacja:
• Standardowe złącze USB 2.0 
• Zakres pomiarowy: DC 3,5V-20V, prąd 0-3A 
• Szybka reakcja wyświetlacza na zmianę napięcia/natężenia 
• Dokładność pomiaru napięcia: ± (1%) 
• Dokładność pomiaru prądu: ± (1%) 
• Funkcja pomiaru pobieranej mocy 
• Funkcja pomiaru czasu 
• Plug and Play 
• Wymiary : 74 x 23 x 13,5 mm 

• Kolor: niebieski 
• Kolor podświetlenia: biały

2. Obsługa

Urządzenie sprawdza wydajność prądową portu USB, ładowanie powerbanków, 
tabletów, smartfonów i innych urządzeń z portem USB.
Miernik łączy się szeregowo pomiędzy gniazdem USB źródła, a odbiornikiem.  

3. Uwagi i środki ostrożności

• Wyrób przeznaczony do użytku wewnętrznego.
• Urządzenie należy zasilać zgodnie ze specyfikacją.
• Do czyszczenia używać wilgotnej ściereczki. Zawsze czyścić przy wyłączonym

urządzeniu
• Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie.
• Nie narażać na ekstremalnie wysokie i niskie temperatury.
• Nie rzucać, nie siadać na urządzenie.

W celu uzyskania maksymalnej żywotności urządzenia, należy stosować się do wszystkich 
ostrzeżeń, zasad ostrożności i zaleceń dotyczących konserwacji przedstawionych w niniejszej 
instrukcji. 

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