
ŁADOWARKA DO TABLETU 5V 2A 
MODEL: TB13

 
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne

Ładowarka sieciowa umożliwiająca ładowanie tabletów myTAB 7 , myTAB 10 wymagających 
prądu o natężeniu 2A . 

• Zasilacz pasuje do wszystkich modeli tabletów myTab i innych tabletów dostępnych na 
rynku które można ładować prądem 5V 2A poprzez wtyk okrągły 2.5*0.7MM. 

• Ladowarka jest w pełni bezpieczna w użytkowaniu. Długi kabel ułatwia komfortowe 
użytkowanie. 

Specyfikacja:

• Napięcie wejściowe input : AC 100 - 240V ~0.4A 50 / 60Hz 
• Napięcie wyjściowe output: 5 V DC 2A 2000 mA 
• Wtyk: 2.5*0.7MM 
• Długość kabla: ok 1,2 m 

2. Użytkowanie

Krok 1. Podłącz zasilacz do gniazda naściennego lub listwy.
Krok 2. Podłącz końcówkę kabla zasilacza do kompatybilnego tabletu.

3. Uwagi i środki ostrożności
• Przechowuj zasilacz z dala od źródła wilgoci, w suchym i wolnym od zanieczyszczeń 

miejscu.
• Czyść zasilacz za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
• Nie otwierać zasilacza, gdyż spowoduje to utratę gwarancji. Może to również

spowodować pożar lub uszkodzenia mienia osobistego.
• Nie przykrywać zasilacza podczas jego pracy – wokół zasilacza musi być zapewniony 

swobodny obieg powietrza.
• Nigdy nie używaj zasilacza gdy, zauważysz, że jego kabel jest w jakikolwiek sposób 

uszkodzony.
• Nie zginać kabla pod dużym kątem, aby uniknąć jego uszkodzenia.
• Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.
• Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Małe części mogą spowodować 

zadławienie.
• Nie wrzucać urządzenia do wody!

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.

http://www.aptel.pl/

