
 

 

 

 

 

 Használati útmutató, SMP-36 autós 

készülék töltő 
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Rendeltetésszerű használat 

 

 

 

 

 

 

 

Változat: 10/12  

A kimeneti dugó jellemzői   

dugó Ø kívül Ø belül Alkalmazás (példa) 

 2,35 mm 0,75 mm Digitális fényképezőgép 

 3,5 mm 1,35 mm Navigációs készülék 

 4,0 mm 1,7 mm 

Playstation Portable®, 

hordozható 

   

DVD lejátszó, digitális 

fényképezőgép 

 4,75 mm 1,75 mm 

Hordozható DVD 

lejátszó, 

   Digitális fényképezőgép  
 
A termék kisfeszültségű fogyasztók működtetésére szolgál. Egy USB kimenettel, hét beállítható 
kimenő feszültséggel és hét kimeneti dugóval rendelkezik. A tápellátás egy autós szivargyújtó 
csatlakozóról történik. A termék rövidzár- és túlterhelés elleni védelemmel van ellátva. 
 
Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) tilos a terméket átalakítani és/vagy módosítani. Ha a terméket a 

megadottól eltérő célokra használja, a termék károsodhat.  Ezen kívül a szakszerűtlen kezelés rövidzárlat, tűz, 

áramütés stb. veszélyét okozhatja. Figyelmesen olvassa át a használati útmutatót, és őrizze azt meg  későbbi 

betekintés céljára.  Ha a gépet továbbadja másoknak, csak a használati útmutatóval együtt tegye.  

 

A szállítás tartalma 
 

• Adapter 
 

• 7 db kimeneti dugó 
 

• Kulcs a feszültség beállításhoz 
 

• Használati útmutató 

 

Biztonsági tudnivalók 
 

Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági előírásokat 
tartsa be. Ha nem tartja be az ebben a használati útmutatóban szereplő biztonsági és a 
szakszerű használatra vonatkozó előírásokat, az ebből eredő személyi sérülésekért vagy 
anyagi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a 
szavatosság és a garancia is. 

 
 

a) Személyek / termék biztonsága 
 

• A készülék az üzemelés során hőt termel. Ügyeljen a megfelelő szellőzésre 
és az üzemelés során ne takarja le a készüléket. 

• A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól. 
 

• Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, mert a kisgyerekek 
játékszernek tekinthetik, ami számukra veszélyes lehet.  

• Óvja a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsütéstől, erős 
rázkódásoktól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, 
gőzöktől és oldószerektől. 

 

• Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek. 
 

• Ha a biztonságos használat már nem lehetséges, állítsa le a készüléket, és 
védje meg a véletlen használattól.  A biztonságos használat már nem 
garantálható, ha a készüléknek 

 

-- látható sérülései vannak, 
 

-- már nem működik rendeltetésszerűen, 
 

-- hosszabb időn keresztül kedvezőtlen környezeti körülmények között 
tárolták, vagy  

- súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve. 
 

• Kezelje óvatosan a készüléket. Lökés, ütés, vagy már kis magasságból való 
leejtés következtében is megsérülhet. 

• Tartsa be azoknak a készülékeknek a használati útmutatóját és biztonsági 
előírásait is, amelyekhez ezt a készüléket csatlakoztatja. 

b) Egyéb 
 

• Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, 
biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.  

• A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy 
egy szakműhellyel végeztesse.  

Amennyiben a megfelelő csatlakoztatással, illetve a használattal kapcsolatban olyan kérdései 
vannak, amelyekre az útmutató nem adott választ, forduljon műszaki vevőszolgálatunkhoz vagy 
más szakemberhez. 
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5,5 mm 2,1 mm TFT monitor 

5,5 mm 2,5 mm TFT monitor 

mini USB  

navigációs 

készülék, MP3- , 

  MP4 lejátszó 

Üzembe helyezés   
 

Kapcsolja az elektromos fogyasztót mindig ki, mielőtt a terméket csatlakoztatja ill. 
eltávolítja. Bizonyosodjon meg róla, hogy szabályszerűen csatlakoztatták.  Amennyiben a 
csatlakoztatás nem megfelelő, úgy a termék felmelegedhet, vagy áramütést, tüzet stb. 
okozhat.  

  

A készülékek teljes áramfogyasztása a 3 A-t nem lépheti túl.   

1. Használja a kulcsot, hogy a kívánt feszültséget beállítsa.  
2. Csatlakoztasson egy kisfeszültségű fogyasztót a kimeneti dugók egyikének vagy a terméken 

lévő USB csatlakozónak a segítségével. Vigyázzon a kimeneti dugóknál a helyes polaritásra. 
A kimeneti dugón és a hüvelyen lévő nyíl szimbólumoknak egymás felé kell mutatniuk, ekkor 
a belső éritkező pozitív és a külső érintkező negatív. 

 

3. Hajtsa fel az az autós csatlakozódugót és dugja be egy autó szivargyújtó csatlakozójába. 

Az USB csatlakozón lévő fehér LED jelzi az üzemkész állapotot. 

4. Használat után válassza le a terméket a tápellátásról. 
 

A kiskészülék töltőt mind járó-, mind leállított motornál üzemeltetheti. Azonban ne indítsa el a 

motort akkor, ha az adapter be van kapcsolva, mert a szivargyújtó csatlakozóaljzatának 

áramellátása indításkor meg lesz szakítva.  Amennyiben az adapter hosszabb ideig magas 

teljesítményen üzemel, ajánlatos a jármű akkumulátorát a motor indításához ismét feltölteni. 
 
 

Biztosíték cseréje 
 

A kiskészülék töltő beépített készülék védőbiztosítékkal rendelkezik. A biztosíték cseréje: 
 

1.Húzza ki az adaptert a szivargyújtó csatlakozóból és válassza le az összes 
készülékről. 

 
2. Csavarozza le a szivargyújtó dugó tetejét. Vegye ki a megszakadt biztosítékot és cserélje ki egy ugyanolyan 

típusú új biztosítékkal (250 V, 5 A). 
 

3. Zárja vissza a biztosíték házat. 
 

Eltávolítás 
 

Az elhasznált elektronikus gépek értékes nyersanyagnak tekintendők, és nem 

valók a háztartási szemétbe!   
Az elhasznált gépet az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell 

eltávolítani. 
 

 

Műszaki adatok 
 

Bemeneti feszültség............................................................12 – 13,8 V/DC 

Kimeneti feszültség.........................................   3/4,5/5/6/7,5/9,5/12 V/DC 

Kimeneti áram..................................................3 A max. 

USB-kimenet...................................................5 V/DC, 1000 mA 

Dugó átmérő mm-ben (külső/belső).....................2,35/0,75; 3,5/1,35 4,0/1,7 4,75/1,75; 5,5/2,1 5,5/2,5 

Kábelhossz......................................................1,8 m 

Méret  (Sz x Ma x Mé).....................................76 x 80 x 33 mm 

Súly...........................................................163 g  

 Impresszum  
Ez a használati útmutató a Voltcraft®, Lindenweg 15, D-92242    Hirschau, Tel.-Nr. 0180/586 582 7 (www.voltcraft.de) 

kiadványa.  
Minden jog, beleértve a fordítás jogát is, fenntartva.  Bármilyen reprodukcióhoz, pl. fénymásolathoz, mikrofilm felvételhez vagy 

elektronikus adatfeldolgozó készülékre való átviteléhez a kiadó írásbeli engedélye szükséges. Az utánnyomás, kivonatos formában is, 

tilos.   

A jelen használati útmutató megfelel a technika aktuális állásának a nyomtatás idején. A műszaki adatok és a külső kivitel módosításának jogát 

fenntartjuk.  
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