
 
 

Reislader, USB Type-C™, 45W 
 

 

 
Gebruikshandleiding 

31812 
 
 

U kunt met de ednet Reislader USB Type-C™ al uw apparatuur opladen (notebooks, 
tablets, smartphones, powerbanks, luidsprekers, enz.). Het kan in meer dan 
100 landen worden gebruikt dankzij de drie inbegrepen stekkers (EU/VS/UK). En het 
maakt gebruik van Power Delivery 2.0. 

De USB-C laadpoort kan worden gebruikt om notebooks op te laden (max. 45W). De 
twee USB-A poorten kunnen worden gebruikt om uw mobiele apparatuur snel en 
efficiënt op te laden (tablets, smartphones, camera's, luidsprekers, powerbanks, enz.). 
Het is de perfecte combinatie voor thuis, op kantoor en onderweg. 

 



Producteigenschappen: 
 
1. Snel oplaadproces met tot op 45W vermogen. 

2. De perfecte oplossing voor: 

Apple Macbook, Dell, HP, Google Chromebook, Lenovo, Acer, Asus en andere 
apparaten die USB-C Power Delivery 2.0 gebruiken. 

3. Handig voor onderweg met verwisselbare AC-stekkers voor verschillende landen. 

4. USB-C en USB Type-A apparaten kunnen gelijktijdig van stroom worden voorzien. 

5. Wereldwijd gebruik met AC-ingang 100-240V. 

6. Meervoudige beveiligingen: beveiliging tegen overstroom, overspanning, 
kortsluiting en overtemperatuur. 

(*Alle merknamen en handelsmerken zijn in het bezit van hun betreffende eigenaren.) 
 
 
Productspecificaties: 
  
Ingang: AC 100-240V, 50/60Hz 1,2A 
USB-C uitgang: DC 5-20V 3A (MAX) 
USB-A uitgang: DC 5V/3A (max.) 
Stroomaansluiting: 45W (max.) 
Afmeting: 69 * 67 * 32mm 
Gewicht: 135 g 
 
 
Inhoud van de verpakking: 
 1x USB-C laadadapter 
 3x voedingsstekkers (EU, UK, VS) 
 1x USB-C kabel 
 1x gebruikshandleiding 



Productdiagram: 

 
 
Gebruiksaanwijzingen: 

 

1. Sluit de reislader direct aan op het stopcontact. 

2. Wanneer u uw USB-C apparatuur wilt opladen, steek de USB-C kabel dan in de 

USB-C uitgangspoort van de lader en steek het andere uiteinde van de USB-C 

kabel in de voedingspoort van uw laptop, het apparaat zal vervolgens werken. 

3. Sluit uw apparaat aan op de USB-A poorten wanneer u iPad/tablet PC's en 

mobiele telefoons wilt opladen. 

 

Internationale reisstekkers 
AC-invoer 

USB-C kabel UK 

VS EU 



Opgelet: Deze adapter ondersteunt een maximaal vermogen van 45W. Als u stroom 
gebruikt die 45W overschrijdt, zal de overbelastingbeveiliging van de adapter 
activeren. Wanneer u de adapter opnieuw aansluit, zal deze weer normaal werken. 
 
 

 

 

 

Belangrijke veiligheidsinformatie: 
Deze veiligheidsrichtlijn is er om u te helpen uw adapter veilig te bedienen, om uw 
persoonlijke veiligheid te garanderen en het risico op brand, elektrische schok of 
letsel te verminderen. 
 
1. Sluit geen binddraad aan op de lader. 
2. Plaats het apparaat niet in de buurt van verwarmingselementen. 
3. De pinnen van de stekker nooit verbuigen. 
4. Als u een vreemd geluid, rook of een nare lucht opmerkt, koppel de lader dan 

onmiddellijk los. 
5. Niet uit elkaar halen (dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken) 
6. Zorg ervoor dat het product stevig in de stekker steekt. 
7. Gebruik geen beschadigde kabel. (Dit kan brand of een elektrische schok 

veroorzaken) 
8. Plaats het product niet op een bed, in een tas of in een kast die niet goed 

geventileerd is. 
9. Reinig het product met zachte stof, niet met een natte mop. 

(Water kan een elektrische schok veroorzaken) 
10. Houd de voedingsstekker schoon (vuil/stof kan leiden tot kortsluiting en brand) 
11. Houd het product buiten het bereik van kinderen. 
12. Koppel de lader los als u het product voor langere tijd niet gebruikt. 

(Het kan warm worden, brand en elektrische schokken veroorzaken) 
 

Opmerkingen: 
Lees deze handleiding en de instructies aandachtig voor gebruik. Wij 
zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade veroorzaakt door 
onjuist of roekeloos gebruik. 


