
LEICKE USB PD+QC3.0 Autós Gyorstöltő
Használati utasítás

Kérjük olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót és őrizze meg későbbi
használatra.



A CSOMAG TARTALMA

Gratulálunk új készüléke megvásárlásához. Az eszköz használata előtt
ellenőrizze a csomagolást, és győződjön meg arról, hogy a következő
alkatrészeket tartalmazza:

Darabszám Megnevezés
1 USB autós gyorstöltő
1 Kézikönyv
1 3 az 1-ben Multi USB kábel

TERMÉK INFORMÁCIÓ

Az USB autós gyorstöltő az autó szivargyújtóján keresztül csatlakozik. Sok
autóban nincs USB töltőport, így az USB autós gyorstöltő megbízható
segítőtárs. Könnyen telepíthető. Van egy USB-A port és egy USB-C port
különféle okostelefonokhoz, táblagépekhez és egyéb USB-eszközökhöz.

Az USB-töltő 12V-os / 24V-os autós aljzaton keresztül USB-töltőaljzattal
történő töltésre/működtetésre alkalmas.

A készülék nem kereskedelmi használatra készült. A készülék bármely más
használata vagy módosítása helytelennek minősül, és jelentős kockázattal jár.
A gyártó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból eredő
károkért.

MŰSZAKI ADATOK
Bemeneti feszültség 12V – 24V
Kimeneti teljesítmény QC3.0 18W + PD 18W = 36W
USB-C PD feszültség 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A
USB-A QC3.0 feszültség 5V/3A 9V/2A 12V/1,5A
Túlterhelés elleni védelem ≤8V, ≥33V

Kimenet USB-A / USB-C: automatikus
kikapcsolás rövidzárlat esetén,
Túlmelegedés elleni védelem

Áramhatár PD, QC3.0≤4A
Üzemi hőmérséklet tartomány -25°- 40°C
Megengedett relatív páratartalom 0% – 90%
Méretek Hossz: 62mm Átmérő 25mm
Termék súlya 20g



FONTOS MEGJEGYZÉSEK

Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást a készülék használata előtt.
Kérjük, ellenőrizze a csatlakoztatni kívánt eszköz (pl. okostelefon)
kézikönyvét, hogy kompatibilis-e, és a csatlakoztatandó készülék bemeneti
feszültsége megfelelő-e az adapter kimeneti feszültségéhez. Az USB-s
autós gyorstöltő maximális kimeneti teljesítménye összesen 36 W, minden
kimeneti PD vagy QC3.0 külön-külön 18 W. Ezt az adaptert csak a
megengedett 12 V – 24 V DC feszültséggel szabad üzemeltetni.

Ne használja az adaptert, ha a ház sérült. Húzza ki az adaptert a szivargyújtó
aljzatból, ha nem használja.

TISZTÍTÁSI MEGJEGYZÉSEK
A por és egyéb szennyeződések
eltávolításához használjon száraz,
puha ruhát.

Soha ne használjon vegyszereket,
oldószereket vagy agresszív
tisztítószereket a készülék
tisztításához, hogy elkerülje a
károsodást és a hibás működést.

Ne helyezze a készüléket folyadék,
nedvesség, nedvesség vagy eső
közelébe töltés közben.

Kerülje az éles szélű tárgyakkal való
érintkezést a karcolások elkerülése
érdekében.

BIZTONSÁGI MEGJEGYZÉSEK

Működés közben ne takarja le a készüléket, és gondoskodjon megfelelő
szellőzésről.

Ne csatlakoztasson olyan eszközöket az USB autós gyorstöltőhöz, amelyek a
műszaki adatoknál megadott kimeneti teljesítménynél nagyobb teljesítményt
igényelnek.

A készüléket nem szabad kitenni olyan terhelésnek, mint például ütés, ütés,
leejtés, magas és nagyon alacsony hőmérséklet, hajlítás vagy nyomásterhelés.

Kérjük, minden használat előtt ellenőrizze a készülék és a kábelek megfelelő
állapotát.

Ha a sérülés nyilvánvaló, a készüléket semmilyen körülmények között nem
szabad használni.



A készüléket ne tegye ki folyadékoknak, magas páratartalomnak vagy esőnek.

A készüléket nem szabad hőforrás, főzőhely vagy nyílt tűz közelében tárolni
vagy üzemeltetni.

Tartsa távol a készüléket gyermekektől.

Ne használja a készüléket a szabadban.

A készüléknek nincsenek karbantartást igénylő részei.

Tilos kinyitni vagy szétszerelni.

ÁRTALMATLANÍTÁS

Ez a készülék olyan anyagokat tartalmaz, amelyeket nem szabad háztartási
hulladékként kidobni. Kérjük, olvassa el a helyi törvényeket a vonatkozó
hulladékkezelési előírásokról. Óvja a környezetet az újrahasznosítási
programokon való részvétellel!

Megfelelőségi nyilatkozat

A LEICKE GmbH ezennel kijelenti, hogy a készülékek megfelelnek az EMV
2014/30/EU LVD 2014/35/EU és ROHS 2011/65/EC előírásoknak.

A megfelelőségi nyilatkozat a következő címen található:
www.leicke.com/de/products/AA30058

KAPCSOLAT
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