ŁADOWARKA SAMOCHODOWA 12V 3A
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MODEL: PLS34D
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
1. Informacje ogólne
Ładowarka samochodowa wykonana w technologii QC pozwala na szybkie i łatwe
doładowanie urządzeń elektronicznych! Wystarczy podpiąć ją do gniazda zapalniczki
samochodowej, a następnie połączyć ją z telefonem za pomocą standardowego kabla
USB. Dzięki zastosowaniu technologii szybkiego ładowania możemy znacznie szybciej
naładować nasz telefon (niż z wykorzystaniem standardowych ładowarek), zakładając
oczywiście, że smartfon obsługuje technologię szybkiego ładowania! Ładowarka jest
bezpieczna dla każdego ogniwa i sama dostosuje odpowiednie napięcie oraz
natężenie prądu!
Dane techniczne:
• Materiał: tworzywo sztuczne (ABS)
• Interfejs USB: 3.0
• Funkcja szybkiego ładowania: QC 3.0
• Napięcie wyjściowe: 5V (dla 3.1A)
• Napięcie wyjściowe: 12V (dla 1.8A)
• Napięcie zasilania: 12-24V
• Maksymalny prąd ładowania: 3.1A z różnym podziałem natężeń
• 2x USB max. 3.1A
• Wymiary: 73 mm x 35 mm x 2 mm
2. Użytkowanie
Krok 1. Podłącz ładowarkę do gniazda zapalniczki samochodowej 12V/24V
Krok 2. Podłącz wtyk kabla USB typu A do portu USB z tyłu ładowarki
Krok 3. Podłącz drugi koniec kabla USB do dowolnego urządzenia przenośnego które
chcesz naładować.

Przechowuj ładowarkę z dala od źródła wilgoci, w suchym i wolnym od
zanieczyszczeń miejscu.
Czyść ładowarkę za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
Nie otwieraj ładowarki, gdyż spowoduje to utratę gwarancji. Może to również
spowodować pożar lub uszkodzenia mienia osobistego.
Nie przykrywaj ładowarki podczas jej pracy – wokół ładowarki musi być
zapewniony swobodny obieg powietrza.
Nigdy nie używaj ładowarki gdy, zauważysz, że któryś jej element jest w
jakikolwiek sposób uszkodzony.
Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Małe części mogą
spowodować zadławienie.

UWAGA: Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co
najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych,
umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli
zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w
bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci
nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać
czyszczenia i konserwacji sprzętu.
Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem http://www.aptel.pl
IMPORTER: APTEL Adam Pawlak sp.j.

