
 

 

 

 

 

 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

• Ne használja azonnal a készüléket, ha hideg helyről meleg helyiségbe vitte. Az 
eközben keletkező kondenzvíz bizonyos körülmények között tönkreteheti a 
készüléket. Hagyja a készüléket először szobahőmérsékletre melegedni, mielőtt 
csatlakoztatná és használná. A körülményektől függően ez több óráig is eltarthat. 

 

• A terméket és a csatlakoztatott készüléket soha ne működtesse 
felügyelet nélkül. 
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b) Egyéb 
 

• Forduljon szakemberhez, ha kétségei vannak a készülék működésével,   
biztonságával, vagy csatlakoztatásával kapcsolatban. 
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RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT 
 

A termék legfeljebb két USB készülék töltésére és működtetésére alkalmas egy gépkocsiban. 
A készülék tápfeszültségét a gépkocsi fedélzeti feszültség aljzata adja. A termék túlterhelés 
és rövidzár ellen védett. A terméket csak  zárt beltéri helyiségben szabad működtetni.  
 

Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. 
Ha a készüléket a fent leírtaktól eltérő célokra használja, a készülék károsodhat. Ezen kívül 
a szakszerűtlen kezelés rövidzárlat, tűz, áramütés stb. veszélyét is előidézheti. Figyelmesen 
olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót. Ha a készüléket másoknak továbbadja, 
adja hozzá a használati útmutatót is. 
 

A készülék megfelel a nemzeti és az európai törvényi követelményeknek. Az összes 
előforduló cégnév és készülékmegnevezés a mindenkori tulajdonos márkaneve. Minden 
jog fenntartva. 

 

A SZÁLLÍTÁS TARTALMA 
 

• USB-S ADAPTER GÉPKOCSIBA 

• Használati útmutató 

 

 Aktuális használati útmutatók: 
1. Nyissa meg a www.conrad.com/downloads weboldalt egy 

böngészőben vagy szkennelje a jobbra leképezett QR-kódot.  
 

2. Válassza ki a dokumentum típusát és nyelvét, majd adja be a 
megfelelő rendelési számot a keresőbe. A keresési művelet 
elindulása után letöltheti a talált dokumentumokat. 

 

 

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 nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól. 
 

• Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, mert veszélyes 
játékszerré válhatnak gyermekek kezében. 

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

 

• Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek. 
 

• Ha a biztonságos használat már nem lehetséges, ne használja tovább a 
készüléket, és védje meg a véletlen használatba vételtől. A biztonságos 
használat már nem biztosítható, ha a készüléknek 

 

- látható sérülései vannak, 
 

- már nem működik rendeltetésszerűen, 
 

- hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, 
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. 

• Kapcsolja ki mindig  a csatlakoztatott készüléket csatlakoztatás és lecsatlakoztatás 

előtt. 
 

• Húzza le a terméket, ha nem használja.  
 

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

• Ne zárja rövidre az USB kimeneteket.  

 

• Karbantartást, beállítást és javítást csak szakemberrel vagy   

szakműhellyel végeztessen. 
 

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

 

ÜZEMBE HELYEZÉS 
 

A csatlakoztatásra szánt készüléket mindig kapcsolja ki, mielőtt azt az 
USB - csatlakozóval összeköti.  

 

Ügyeljen a helyes és megfelelő csatlakoztatásra. Ha a termék nincs 
szabályosan csatlakoztatva, erősen felmelegedhet, elektromos 
áramütést,  vagy akár tüzet is okozhat.  

 

Ügyeljen arra, hogy a készüléke megfeleljen a termék csatlakoztatási 

értékeinek (információk a műszaki adatokban). 
 

Egyszerre két USB-s készülék tölthető vagy működtethető a termékkel. A 
következőkben egyetlen USB-s készülék csatlakoztatását ismertetjük. 

 

A kimeneti áram mindkét USB csatlakozásra elosztódik.  Amenyiben a két 
USB-csatlakozó egyikére egy 2000 mA áramfelvételű készüléket csatlakoztat, a másik 
USB csatlakozóra csak egy max. 400 mA áramfelvételű készüléket szabad 
csatlakoztatni.  

 

A hálózati adapterhez csatlakoztathat egyetlen USB készüléket is, ha annak 
áramfelvétele legfeljebb 2400 mA. A másik USB csatlakozónak ebben az esetben 
szabadon kell maradnia.  

 

1. Kösse össze a termékkel a kikapcsolt USB-s készüléket.  
 

2. Dugja be a termék csatlakozóját a jármű fedélzeti feszültség dugaszoló aljzatába.  Az 
üzemjelző a terméken világít, és mutatja, hogy a termék üzemkész állapotban van.  

3. Az USB készülék ezután feltöltődik.  Amennyiben az USB-s készüléket üzembe akarja 
helyezni, azt most bekapcsolhatja.  

4. Kapcsolja ki az USB-s készüléket, mielőtt a terméket a gépkocsi 
fedélzeti feszültségdugaljáról leválasztja.  

5. Használat után húzza ki a terméket a jármű fedélzeti dugaszoló aljzatából. 
 

A terméket egyaránt működtetheti járó vagy álló motor esetén is.  Viszont ne indítsa 
a motort, ha a termék csatlakoztatva van, mivel a gépkocsi- fedélzeti feszültség 
dugaszoló aljzata az indításnál leállítódik (ez nem minden autómodellre érvényes).  
Áram kivétel hosszabb ideig kikapcsolt autómotor esetén a jármű akkujának 
lemerüléséhez vezethet.  

 

 

TISZTÍTÁS 
 

A tisztítás előtt válassza le a terméket a feszültségforrásról.  A készülék tisztítására 

használjon egy puha, szöszmentes törlőruhát. 

 

ELTÁVOLÍTÁS 
 

Az elhasznált elektronikus készülékek nyersanyagnak tekintendők, nem valók a 
háztartási szemétbe.  

              Az elhasznált terméket élettartama végén az érvényes törvényi előírások  
               szerint kell ártalmatlanítani. 
Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezet védelméhez! 
 

MŰSZAKI ADATOK 
 

Bemenő 

feszültség................................. 12. (V/ DC)  

Kimenő feszültség/-áram  5. V/ DC, 2400 mA összesen 

Üzemelési feltételek............................ 0. 0 ...+40ºC, 20 – 90 % rel. nedv. (nem kondenzálódó)  

Tárolási feltételek................................ -20 ... +60 ºC, 10 – 90 % rel. nedv. (nem kondenzálódó) 

Méret (átmérő x Ma)........................... kb.  23 x 45 mm 

Súly kb. 13 g  
 

 Impresszum  

Ez a Conrad Electronic  SE publikációja, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com)  
Minden jog, beleértve a fordítás jogát is, fenntartva.  Fotókópiához, mikrofilm -felvétel készítéséhez vagy elektronikus 
adatfeldolgozógépen való regisztrálásához a kiadó írásbeli engedélye szükséges. Az utánnyomás, kivonatos formában is, tilos. Jelen 
használati útmutató megfelel a technika aktuális állásának a nyomtatás idején. 
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