• Válassza le a készüléket a hálózati dugaszoló aljzatról, és a
csatlakoztatott USB hordozható készülékről, ha azt nem
használja.

Használati útmutató

• Elektromos készülékeket soha nem szabad nedves kézzel csatlakoztatni vagy

VC-65WC-PD USB-s töltőállomás, 65 W

kihúzni.

• Ha a készülék láthatóan sérült, ne fogja meg, mert életveszélyes áramütés
érheti! Ehhez először áramtalanítsa azt a dugaszaljat, amelyre a tápegység
csatlakoztatva van (a hozzátartozó kismegszakító lekapcsolása, vagy a
biztosíték kicsavarása által), majd az áramvédő kapcsolót is kapcsolja le,
hogy a dugaszalj mindegyik pólusa le legyen választva a hálózatról). Csak
ezután húzza ki a hálózati dugót a dugaszaljból. A meghibásodott töltőt
távolítsa el környezetbarát módon, ne használja többé. Cserélje ki egy
azonos konstrukciójú töltőre.
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Rendeltetésszerű használat
A termék két USB-A kimenettel és egy USB-C™ kimenettel rendelkezik. A termék
legfeljebb négy USB-s készülék egyidejű töltésére és működtetésére alkalmas. A
tápfeszültségellátás egy szokványos hálózati dugaszoló aljzatról történik. A termék védett
rövidzárlat és túláram ellen.

• A termék számára feszültségforrásként csak a közüzemi elektromos hálózat

A készüléket csak zárt helyiségben szabad használni, tehát a szabadban nem.

egy

szabványos dugaszalja használható. Ellenőrizze a töltő csatlakoztatása előtt, hogy a

Feltétlenül el kell kerülni, hogy a készülékre nedvesség kerüljön, pl. a fürdőszobában

töltőn megadott feszültség azonos-e az Ön áramszolgáltatójának a feszültségével.

vagy hasonló helyeken.

• Elektromos készülékeket soha ne húzzon ki a vezetéküknél fogva a

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. A

konnektorból, hanem mindig csak az erre szolgáló fogófelületeknél fogva.

készülék károsodhat, ha a megadottól eltérő célokra használja. Ezen kívül a szakszerűtlen

• A tápegység elhelyezésekor a vezetékeket ne nyomja össze, ne törje
meg, vagy éles peremek ne sértsék meg.
• Úgy fektesse le a kábeleket, hogy senki se botolhasson meg és ne
akadhasson el bennük. Sérülésveszély áll fenn.

kezelés rövidzárlat, tűz, áramütés stb. veszélyét is előidézheti. Figyelmesen olvassa el és őrizze
meg a használati útmutatót. Harmadik személynek csak a használati útmutatóval együtt adja
tovább.

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

• Biztonsági okokból vihar esetén húzza ki a terméket a hálózati
dugaszaljból.
• Ne öntsön ki folyadékot a készülék felett, ill. ne rakjon semmilyen folyadékot tartalmazó
edényt a készülék mellé. Ha mégis folyadék kerülne a készülék belsejébe, azonnal

A szállítás tartalma
• USB-s töltőállomás

áramtalanítsa a hozzá tartozó hálózati dugaszaljat(pl. a kismegszakító lekapcsolásával),

• Használati útmutató

majd húzza ki a hálózati dugót a dugaljból. Ezután a készüléket nem szabad tovább
használni, el kell vinni egy szakszervizbe.

• Hálózati kábel (kb. 1,2 m hosszú)

• Ne használja azonnal a készüléket, ha hideg helyről meleg helyiségbe vitte.
A közben keletkező kondenzvíz bizonyos körülmények között tönkreteheti a
készüléket. Ezen kívül életveszély állhat fenn áramütés következtében!
Hagyja, hogy a készülék először vegye fel a szobahőmérsékletet, mielőtt
csatlakoztatná és használná. A körülményektől függően ez több óra hosszat
is eltarthat.

Aktuális használati útmutatók
Töltse le az aktuális használati útmutatókat a következő web-oldalról:
www.conrad.com/downloads linkről, vagy szkennelje be az ott megjelenített
QR-kódot. Kövesse a web-oldal útmutatásait.

• Az USB csatlakozót soha nem szabad rövidre zárni.

A szimbólumok magyarázata

• A készülék használatakor figyeljen arra, hogy elegendő légáramlás legyen
biztosítva. Ne fedje le a készüléket!

A háromszögbe foglalt villám szimbólum akkor jelenik meg, ha az
egészségét fenyegeti veszély, például áramütés.

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

A háromszögbe foglalt felkiáltójel olyan fontos tudnivalókra utal az
útmutatóban, amelyeket okvetlenül figyelembe kell venni és be kell tartani.

• A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy

A terméket csak száraz és zárt belső helyiségekben szabad felállítani és
használni. A készülék nem válhat nedvessé vagy vizessé, életveszélyes
áramütés lehetősége áll ilyenkor fenn!

szakműhellyel végeztesse.

• Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati
útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki
ügyfélszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.

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.

b) Csatlakoztatott készülékek
• 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.

Kezelőszervek

a) Általános tudnivalók
• 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.
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• Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.
• Ha a biztonságos használat már nem lehetséges, vonja ki a készüléket
a használatból, 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.
• A hálózati dugaszoló aljzat legyen a készülék közelében, könnyen
hozzáférhető helyen.

1 Hálózati kábel csatlakozó alj

4 USB-A kimenet FastCharge
(gyorstöltés)

2 Működést jelző LED
3 USB-C™ kimenet USB-C PD

5 USB-A kimenet 2.4 AMAX. (2 x)

Üzembe helyezés
• Kösse össze a vele szállított hálózati kábel csatlakozódugóját a hálózati kábel
dugaszoló aljzattal (1). Állítsa az USB-s töltőállomást egy sima és tiszta

felületre. Csatlakoztassa a hálózati dugót egy megfelelő dugaszoló aljzathoz. A
A működést jelző LED (2) világítani kezd.

• Csatlakoztasson egy kikapcsolt USB-A kimenettel rendelkező USB- s
készüléket a FastCharge (4), 2.4 AMAX. (5) vagy az USB-C™ USB-C PD (3)
kimenethez. Max. 4 készüléket egyidejűleg tölthet fel. Vegye itt figyelembe a
rendelkezésre álló töltőáramokat, - lásd "Műszaki adatok" fejezetet.
• Az USB készülék ezután feltöltődik. Amennyiben az USB-s készüléket
üzembe akarja helyezni, azt most bekapcsolhatja. Kapcsolja ki az USB-s
készüléket, mielőtt a terméket a hálózati dugaljról leválasztja.
• A FastCharge USB-A kimeneten keresztül gyorstöltés lehetséges. Ezenkívül
ezen a kimeneten különböző feszültségű készülékeket tölthet (3,6 - 6 V, 6 9 V és 9 - 12 V).
• Az USB-C™ USB-C PD kimeneten keresztül különböző feszültségű készülékek tölthetők (5
V, 9 V, 12 V, 15 V, 20 V) és USB Power Delivery (PD 45 W) segítségével tölthetők.

• Válassza le az összes csatlakoztatott USB-s készüléket használat után az USBs töltőállomásról. Válassze le az USB töltőállomást használat után a hálózati
dugaszoló aljzatról. A működést jelző LED kb. 30 másodperc után kapcsol ki.

Ápolás és tisztítás
• Tisztítás előtt válassza el a dugaszoló aljzat kapcsolót a hálózati
konnektortól és a csatlakoztatott készülékektől.
• Semmiképpen se használjon agresszív tisztítószereket, alkoholt vagy más
kémiai oldatot, mivel a készülékházat károsíthatják, sőt, a készülék
működését is kedvezőtlenül befolyásolhatják.
• Ne merítse vízbe vagy más folyadékba a terméket.
• A készülék tisztítására használjon puha, szöszmentes ruhát.

Eltávolítás
Az elhasznált elektronikus készülékek értékes nyersanyagnak tekintendők, és nem valók a háztartási szemétbe! Eltávolítás
Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően
kell eltávolítani.
Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezet
védelméhez.

Műszaki adatok
Bemeneti feszültség/-áram...............100 - 240 V/AC, 50/60 Hz, max. 1,5 A
Kimenő feszültség/-áram
USB-A kimenet FastCharge...... 3,6 - 6 V/DC 3 A, 6 - 9 V/DC 2 A,
9 - 12 V/DC 1,5 A, max. 18 W
USB-C™ kimenet........................ 5 / 9 / 12 / 15 V/DC 3 A; 20 V/DC 2,25 A, max. 45 W
2 x USB-A kimenet....................... 5 V/DC max. 2,4 A összesen, max. 12 W
USB kimenetek............................................ 3 x USB-A, 1 x USB-C™
Üzemi feltételek.................... 0 ... +35 ºC, 10 – 90 % rF
Tárolási feltételek........................ -10 ... +55 ºC, 5 – 95 % rF
Méret: (H x Sz x Ma)............. 82 x 82 x 32 mm
Súly......................................... kb. 318 g
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