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FIGYELEM! Olvassa el gondosan a teljes használati útmutatót! 
Az útmutató a termék részét képezi, és fontos tudnivalókat tartalmaz a helyes üzembe helyezéshez és használathoz.  Őrizze 
meg a későbbi betekintés érdekében, és adja át másoknak is, ha a készüléket továbbadja.  
 
1 Leírás és funkciók: 
Az univerzális töltőállomáson maximálisan 6 mobiltelefon készüléket lehet egyidejűleg tölteni, négyet a mellékelt 
adapterdugókkal a felső oldalon,  és kettőt a készülék oldaláról USB-kábelen keresztül (nem szállítjuk vele). Az  USB 
csatlakozó aljakat a felső oldalon adapterdugó nélkül is lehet használni.  A töltőállomás irodában és otthon való alkalmazásra 
van kialakítva.  
 
2 Rendeltetésszerű használat: 
A "Leírás és funkciók" pontban leírtakon kívül más felhasználás nem engedélyezett.  A készüléket csak száraz beltéri 
helyiségekben szabad használni.  A jelen útmutatások és biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyása súlyos balesetekhez, 
személyek és tárgyak károsodásához vezethet.  
 
3 Biztonsági előírások 
VIGYÁZAT! A termék házának felszerelését és leszerelését csak képzett elektromos szakember végezheti.  Többek 
között áramütés- és rövidzárlat veszély áll fenn.  
• A termék nem játékszer, gyerekek kezébe nem való, mivel törékeny, kicsi és lenyelhető részeket tartalmaz, amelyek 
szakszerűtlen használat esetén személyek számára károsak lehetnek! 
• Kérjük, szerelje fel a terméket és a hozzá csatlakoztatott készülékeket úgy, hogy leesése által személyek vagy tárgyak ne 
sérüljenek meg.  
• A csomagolóanyagot ne hagyja szabadon, mert gyerekek játékszernek tekinthetik, és megvághatják magukat.  Ezen kívül 
fennáll a veszély, hogy a gyerekek a kis tárgyakat lenyelik.  
• Ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek, mechanikai igénybevételnek vagy nedvességnek, ill. ne tegye olyan helyre, 
ahol vízzel érintkezhet.  Ne tegyen semmilyen nehéz tárgyat a készülékre. 
• Ne helyezze a terméket klímaberendezések közelébe, vagy olyan helyre, ahol sok a por vagy füst, valamint rázkódásnak és 
rezgésnek kitett helyekre.  
• Ne módosítsa és ne változtassa meg a terméket és annak tartozékait! Vegye figyelembe a 10. és 14. fejezetet is. 
• Ne használjon sérült, károsodott alkatrészeket. 
• A készüléket csak vízszintes, sima felületen állítsa fel és működtesse.  
• A kábeleket és adaptereket lassan és óvatosan dugja be az adott készülékbe. 
• Szállításnál vegye figyelembe a "Műszaki adatok" c. fejezetben felsorolt adatokat, és tegye meg a szükséges intézkedéseket, 
pl. az eredeti csomagolásnál.  
• Ha adódnak kérdések, meghibásodások, mechanikai károsodás, zavarok, és más működési problémák, amelyekre a jelen 
használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a kereskedőhöz, akinél a készüléket beszerezte, javítás vagy esetleges 
csere ügyében, a "Garancia és szavatosság" c. fejezet szerint.  
• Vegye figyelembe a „Műszaki adatok“ c. fejezetet. 
• Vegye figyelembe a "Rendeltetésszerű használat" c. fejezetben leírtakat is.  
 
4 A szállítás tartalma 
1 db töltőállomás báziskészülék 
1 db hálózati kábel 
1 db használati útmutató 
10 db készülékspecifikus adapterdugó a következő készülékekhez: 
1. Nokia 1100,3310,6210,8310  (3,5mm) 
2. Nokia 6101,6270,N70,N90 (2,0mm) 
3. Nokia 6500,8600-hoz (micro USB) 
4. Ericsson D750i, K750i (Fast-Port) 
5. Motorola V3 (mini USB) 

6. iPhone 3Gs / iPod 
7. iPhone 3Gs / iPod 
8. Sony PSP 
9. Samsung G600/U800/U900 
10. LG KG800, KM900, KU990 
5 Csatlakozás és kezelés: 
1. Csatlakoztassa a mellékelt hálózati dugót a töltőkészülék hálózati csatlakozójához. 
2. Kösse össze a töltendő készülékeket a hozzájuk illő töltőadapter segítségével a töltőállomással, a töltőállomás  felső 
oldalán lévő adapter-dugaszaljakba való bedugással.  

 
 
 
Az adapterdugókat a készülék alján lévő gumilábak nyomásával 
ismét el lehet távolítani.  
A hálózati kapcsolóval szemben lévő készülékoldalon 2 további USB 
készüléket lehet párhuzamosan USB-kábeleken keresztül (nem 
szállítjuk vele) csatlakoztatni és tölteni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Dugja be a hálózati dugót a dugaszoló aljzatba, és kapcsolja be a töltőkészüléket.  
MEGJEGYZÉS: 
Minden töltő-aljzatnál egy kék LED világít.  Ez a LED jelzi, hogy a töltőállomás a töltendő készülékkel össze van kötve, 
és tölt.  
Ha a készülékek teljesen fel vannak töltve, ezt a készülék állapotjelzőjéről állapíthatja meg.  
A kimenetek egymástól teljesen függetlenek.  
 
4. A készüléket az adapterdugóról fölfelé történő, óvatos húzással válassza le.  
A Sony Ericsson modelleknél ezen kívül szükséges még egy könnyű ide-oda mozgatás is.  
Használati útmutató 
6 Ápolás, karbantartás, tárolás és szállítás: 
VIGYÁZAT! Áramütés és rövidzárlat veszélye áll fenn! 
• A készülék nem igényel karbantartást. 
• Húzza ki először a hálózati dugót. 
• Tisztítsa a terméket száraz, vagy erősebb szennyeződésnél enyhén megnedvesített törlőruhával.  Ügyeljen közben 
okvetlenül a készülék áramvezető részeire! 
• Ügyeljen a kábel lefektetésekor arra, hogy senki ne botolhasson meg benne.   
• Kerülje a magas hőmérsékletet, nedvességet, ill. olyan helyeket, amelyek megnedvesedhetnek, az ápolásnál, 
karbantartásnál, tárolásnál és szállításnál.  
• Őrizze meg a csomagolást, és használja por- és nedvességvédelemként.  
• Szállításnál vegye figyelembe a csomagoláson lévő biztonsági jelképeket.  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
7 Hibaelhárítás: 
 

Hibajelenség  Intézkedés  
A készülék nem tölt.  -Amennyiben a töltendő készülék teljesen fel van töltve, a töltési funkció nem 

működik.  
-Ellenőrizze a kábel- és dugaszoló csatlakozásokat, hogy elég szorosak-e.  
-Alkalmazza a megfelelő adapterdugót.  

Az USB töltési funkció 
zavarai  

Győződjön meg róla, hogy egy kompatibilis USB töltőkábelt használ.   

Egyéb problémák  Vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel.  
 
8  Műszaki adatok  
Modell 42802 
Bemenő feszültség: 100-240 V AC 50/60 Hz 
Kimenő feszültség   5,38 V 
Teljesítményfelvétel   26 W 
Kimenő áram   6 x 0,8 A = 4,8 A 
Kimenetek a felső oldalon   4 cserélhető dugasz-hely / 4 USB csatlakozó hüvely 
Oldalt    2 USB csatlakozó hüvely 
Súly adapterrel / adapter nélkül  400 g / 370 g 
Magasság, mm   43,5 
Átmérő, mm   185 
Készülékház   műanyag  
Belső biztosíték   250 V / 2 A 
 
9 Garancia és jótállás: 
• A gyártó 2 évi garanciát vállal az új készülékre.  
• Mivel a gyártónak nincs befolyása a helyi adottságokra és a termék üzembe helyezésére, a garancia csak magát a terméket 
fedi le.  
• Abban az esetben, ha a készüléken hiba vagy működésképtelenség állapítható meg, kérjük, forduljon a szakkereskedőhöz, 
és mutassa be adott esetben a vásárlás nyugtáját vagy számláját 
a termék eredetének bizonyítására.  A kereskedő vagy helyben kijavítja a hibát, vagy továbbküldi a készüléket a gyártóhoz.  
Megkönnyítheti cégünk szakértőinek a munkát, ha az esetleges hibákat részletesen ismerteti, - ekkor van arra lehetőség, hogy 
az - aránylag ritkán előforduló - hibákat megtalálják, és kijavítsák.  
• A gyártó nem vállal szavatosságot olyan személyi vagy dologi károkért, amelyek a jelen útmutatóval ellentétes, szakszerűtlen 
felszerelés  vagy kezelés következtében keletkeztek.  Ezekhez tartozik többek között a termék és tartozékai bármilyen 
módosítása.  
• A jelen használati útmutatóban leírtaktól eltérő kezelés nem megengedett, és a jótállás, szavatosság és garancia 
elvesztéséhez vezethet.  
• A nyomtatásból eredő hibák elismerésének jogát a gyártó fenntartja magának.   
• A gyártó ezen kívül fenntartja magának a jogot, hogy a termékeken, csomagoláson és a kísérő dokumentáción, mint pl. 
használati útmutató, előzetes bejelentés nélkül változtasson.  
 
10 Az ártalmatlanítással kapcsolatos tudnivalók 
Elektromos és elektronikus készülékeket az  európai WEEE irányelvek szerint nem szabad a háztartási szeméttel együtt 
ártalmatlanítani.  A felhasználó köteles az elektromos és elektronikus készülékeket élettartamuk letelte után az erre a célra 
rendszeresített közösségi gyűjtőhelyen vagy az eladás helyén leadni. A részletes szabályozást az adott ország törvényei 
tartalmazzák. A terméken,  a használati útmutatón vagy a csomagoláson elhelyezett jelkép erre utal.         Az elhasznált 
készülékek ilyen jellegű ártalmatlanításával jelentősen hozzájárul környezetünk védelméhez.  

11 CE Konformitási nyilatkozat: 
Jelen készülék a 2001/95/EU és 2006/95/EU irányelvek által előírt  jelzésekkel van ellátva: a CE jelöléssel a Goobay®, a 
Wentronic GmbH regisztrált márkatulajdonosa kijelenti, hogy a készülék megfelel az európai irányelvekben lefektetett alapvető 
követelményeknek.  Ezek online a www.wentronic.com weblapon találhatók. Minden kereskedelmi  és regisztrált márka az 
adott tulajdonos védjegye.  
 
 


