
ROZDZIELACZ GNIAZDA ZAPALNICZKI 12V x2 + WOLTOMIERZ 
PLS41

INSTRUKCJA OBSŁUGI
1. Informacje ogólne

Rozdzielacz  zapalniczki  samochodowej  12V  na  dwa  podświetlone  gniazda.
Wyposażony  w  dwa  porty  USB  5V  oraz  wbudowany  woltomierz.  Idealny  do
zastosowania  w  samochodach,  motocyklach,  motorowerach,  quadach  i  skuterach,
słowem we wszelkich pojazdach które posiadają samochodową zapalniczkę o napięciu
12V. Umożliwia korzystanie z dwóch wbudowanych portów USB o łącznym natężeniu
prądu  3.1A  (2.1  +  1)  oraz  zaimplementowanego  woltomierza  z  wyświetlaczem,
pozwalającego na bieżący pomiar napięcia akumulatora.

Cechy produktu:

• Rozdzielacz zapalniczki samochodowej 12V na dwa podświetlone gniazda. 
• Wyposażony w 2 porty USB 5V o łącznym natężeniu prądu 3.1A (2.1 + 1). 
• Pozwala  na  łatwe  podpinanie  Twoich  urządzeń  elektrycznych  do  instalacji

elektrycznej pojazdu. 
• Wbudowany  woltomierz  pozwala  na  wygodny,  bieżący  pomiar  napięcia

akumulatora bądź ładowania akumulatora. 
• Podłącza się go bezpośrednio do gniazda zapalniczki samochodowej 12V. 

Specyfikacja: 

• Materiał: tworzywo sztuczne 
• Zasilanie: 12-24V DC 
• Napięcie i natężenie prądu na wyjściu portów USB: 5V do maksymalnie 3.1A

(2.1A + 1A) 
• Maksymalna moc rozdzielacza (12V): 100W 
• 2 porty USB 5V 
• Zakres pomiaru woltomierza: 6V - 28V 
• Kolor: czarny 
• Wymiary: 13 cm x 7,5 cm 3,2 cm 
• Opakowanie: kartonowe

2. Instrukcja obsługi:

- Umieść rozdzielacz w samochodowym gnieździe zapalniczki 12V.
-  Następnie  wepnij  urządzenie  zasilane z  samochodowej  zapalniczki  do jednego z
dwóch gniazd 12V.
- Podłącz urządzenie zasilane z portu USB do jednego z dwóch gniazd USB typu A
nad wyświetlaczem.
- Urządzenie na bieżąco wyświetla wskazanie z woltomierza (V), na wyświetlaczu pod
portami USB.

3. Uwagi i środki ostrożności

• Nigdy nie otwieraj obudowy rodzielacza samodzielnie. Czynności serwisowe
należy  zawsze  zlecić  wykwalifikowanemu  personelowi  autoryzowanych
serwisów. Zapewniamy takie wsparcie!

• Chroń urządzenie przed zamoczeniem i mocnymi drganiami mechanicznymi,
trzymaj z dala od źródeł ciepła. Nie wolno wrzucać urządzenia do ognia.

• Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
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