
ADAPTER GNIAZDA ZAPALNICZKI 12V AKU

PLS40
INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Opis produktu

Samochodowe gniazdo zapalniczki 12V podłączane bezpośrednio do biegunów
akumulatora za pomocą krokodylków. Jego podstawową funkcją jest możliwość
podłączenia urządzeń zasilanych samochodową zapalniczką w przypadku awarii
pojazdu. Wystarczy podłączyć je do akumulatora 12V w pojeździe za pomocą
kabla zakończonego klemami (+ -).

Cechy i specyfikacja produktu:

• Samochodowe  gniazdo  zapalniczki  12V  podłączane  bezpośrednio  do
biegunów akumulatora za pomocą krokodylków. 

• Jego  podstawową  funkcją  jest  możliwość  podłączenia  urządzeń  zasilanych
samochodową zapalniczką w przypadku awarii pojazdu. 

• Wystarczy podłączyć je do akumulatora 12V w pojeździe za pomocą kabla
zakończonego klemami (+ -). 

• Materiał: tworzywo sztuczne + metal 
• Zasilanie: 12V (akumulator) 
• Maksymalny prąd wyjściowa: do 10A 
• Długość kabla: około 25 cm 
• Długość krokodylka: 8 cm 
• Wymiary gniazda: 3 cm x 5,8 cm 
• Kolor: jak na zdjęciu 
• Opakowanie: foliowe 

2. Instrukcja obsługi

• Poluźnić lub ściągnąć zaślepki z akumulatora (jeżeli są).
• Następnie  podłączyć  czerwony  kabel  ładujący  do  bieguna  dodatniego  (+)

akumulatora, potem czarny do bieguna ujemnego (-)
• Po poprawnym podłączeniu do akumulatora rozwinąć kabel z wtykiem 12V.
• Podłączyć urządzenie zasilane z gniazda zapalniczki 12V do wtyku na końcu

przewodu.
• UWAGA:  Po  zakończeniu  użytkowania  urządzenia  należy  wypiąć

urządzenie z gniazda 12V oraz odłączyć krokodylki od klem akumulatora.

3. Uwagi i środki ostrożności

• Nie podłączać klem do różnych akumulatorów.
• Nie zwierać klem ładujących.
• Nie stawiać urządzenia na gorącej powierzchni.
• Używać kabla tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.

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.


