Instrukcja podłączenia i obsługi:
- Podłącz kabel do portu USB typu A komputera bądź ładowarki.
- Do drugiego końca kabla wepnij wtyk magnetyczny odpowiedni dla ładowanego urządzenia (microUSB, USB-C bądź Apple Lightning).
- Po rozpoczęciu ładowania urządzenia kabel zostanie podświetlony niebieskimi diodami LED.
- Kabel umożliwia transmisję danych. W niektórych przypadkach trzeba zmienić tryb połączenia USB
na wyświetlaczu urządzenia mobilnego (opcje „Tylko ładowanie” albo „Transmisja danych”).

Środki ostrożności:
•
•
•

•
•

KABEL MAGNETYCZNY USB 3w1 LED
KK21S
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Informacje ogólne:
Magnetyczny kabel USB 3w1 z oplotem to doskonałe rozwiązanie ułatwiające ładowanie
telefonu oraz innych urządzeń elektronicznych. Podłączenie jest tak proste jak
przysunięcie telefonu do wtyczki. Umożliwia podłączenie telefonu do ładowania jedną ręką,
co jest znacznym ułatwieniem np. dla kierowców, zwiększającym ich bezpieczeństwo w
trakcie prowadzenia pojazdu. Świetnie sprawdzi się również jako gadżet dla wszystkich
wygodnickich. Kabel został wyposażony w oplot podświetlany niebieskim światłem LED.
Cechy produktu:
•
•

•
•
•
•
•
•

Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości.
Umożliwia podłączenie kabla w dowolną stronę, dzięki uprzedniemu
zaimplementowaniu wtyku do gniazda USB ładowanego urządzenia! Nie musisz
już męczyć się z odpowiednim wpięciem np. wtyku microUSB do gniazda
ładowania smartfona.
Kabel umożliwia zarówno ładowanie urządzenia oraz równolegle transmisję
danych.
Podświetlenie LED uruchamia się gdy kabel jest podłączony do zasilania.
Kabel został wyposażony w oplot podświetlany niebieskim światłem LED.
Długość kabla to aż 1 metr.
Kolor: niebieski
Podświetlenie: LED (jasno-niebieski)

Kabel 3w1 ! Wyposażony jest w 3 wtyki do różnych typów gniazd!
•
•
•

1. microUSB
2. Apple (iPhone/iPad)
3. USB typu C M2

Urządzenie to jest przeznaczone do użytku wewnętrznego.
Do czyszczenia używać wilgotnej ściereczki, ewentualnie łagodnego detergentu.
Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie!
Nigdy nie używać urządzenia gdy kabel USB jest uszkodzony!
Nie rozmontowywać urządzenia na części! Samodzielne modyfikacje
skutkować pozbawieniem prawa do gwarancji oraz rękojmi!
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