Bedieningselementen

Gebruiksaanwijzing

SGA-010 USB-laadadapter voor 20 V accu’s
Beoogd gebruik

Leveringsomvang

• Oplaadadapter

• Gebruiksaanwijzing

Meest recente gebruiksaanwijzing

Download de meest recente gebruiksaanwijzing via www.conrad.com/downloads
of scan de afgebeelde QR-code. Volg de aanwijzingen op de website op.

Verklaring van tekens
Dit symbool met het uitroepteken in een driehoek wordt gebruikt om belangrijke
informatie in deze gebruiksaanwijzing te onderstrepen. Lees deze informatie altijd
aandachtig door.

Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en neem vooral de
veiligheidsinformatie in acht. Indien de veiligheidsinstructies en de
aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet
worden opgevolgd, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor hieruit
resulterend persoonlijk letsel of materiële schade. In dergelijke gevallen
vervalt de aansprakelijkheid/garantie.

a) Algemene informatie
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3 USB-A-oplaadpoort

2 Aan-/uitknop/rode LED
4 USB-A-oplaadpoort
5 Batterijsleuf

Gebruik
a) Plaatsen/verwijderen van de batterij (niet meegeleverd)

• Om een batterijpakket te plaatsen, lijnt u het lipje op de batterij uit met de sleuf aan de
onderkant van de oplaadadapter.
• Schuif de batterij er volledig in totdat deze met een “klik” op zijn plek vergrendelt. Controleer
of het stevig op zijn plek wordt gehouden voordat u hem loslaat.
• Gebruik geen kracht bij het insteken van de batterij. Als deze er niet gemakkelijk inschuift,
dan wordt de batterij er niet juist ingeschoven.
• Druk op de ontgrendelknop van de batterij om het batterijpakket te verwijderen.

b) Opladen
De oplaadprestaties kunnen variëren afhankelijk van het type gebruikte kabel.
Het wordt aanbevolen om de oplaadkabel die met uw toestel is meegeleverd te
gebruiken.
• Sluit het ene uiteinde van de USB-laadkabel aan op een beschikbare USB-A-laadpoort (3)
of (4) en het andere uiteinde op uw apparaat.
• Druk op de aan-/uitknop (2), de LED gaat branden om aan te geven dat het opladen is
begonnen.
• Als u nogmaals op de aan-/uitknop drukt, gaat het lampje uit en stopt het opladen.
-- De LED gaat 10 seconden na het loskoppelen van het laatste USB-apparaat uit.
-- De LED gaat na 10 seconden uit wanneer alle aangesloten apparaten zonder
uitgangssignaal volledig zijn opgeladen, bijv. een powerbank.
-- De LED blijft na 10s branden: Als alle aangesloten apparaten met een uitgangssignaal
volledig zijn opgeladen, bijv. smartphones.
Wanneer u één apparaat oplaadt, is de max. stroom 5V/DC 2 A. Bij het opladen van
twee apparaten wordt de 5V/DC 2A verdeeld tussen beide poorten.

Het pijlsymbool duidt op speciale informatie en advies voor het gebruik.

Veiligheidsinstructies

1 Riemclip

5

Bestelnr. 2149355

Het product converteert compatibele batterijen (niet meegeleverd) in een draagbare lader
die tot twee USB-compatibele elektronische apparaten tegelijkertijd kan opladen. Het totale
laaduitgangsvermogen is 5V/DC 2 A. Een ingebouwde clip kan aan een riem of holster worden
bevestigd voor betere draagbaarheid.
Contact met vocht moet absoluut worden vermeden.
Om veiligheids- en goedkeuringsredenen mag u niets aan dit product veranderen. Als het
product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hierboven beschreven, kan het worden
beschadigd. Bovendien kan onjuist gebruik resulteren in kortsluiting, brand, elektrische
schokken of andere gevaren. Lees de gebruiksaanwijzing goed door en bewaar deze op een
veilige plek. Het product mag alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden worden
doorgegeven.
Het product is voldoet aan de nationale en Europese wettelijke voorschriften. Alle bedrijfs- en
productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden.
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Onderhoud en reiniging

• Verwijder de batterij en koppel alle apparaten los voordat u het apparaat gaat schoonmaken.
• Gebruik in geen geval agressieve schoonmaakmiddelen, reinigingsalcohol of andere
chemische oplossingen omdat deze schade aan de behuizing of storingen kunnen
veroorzaken.
• Reinig het product met een droog, pluisvrij doekje.

• Dit apparaat is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
• Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Dit kan voor kinderen
gevaarlijk speelgoed worden.
• Bescherm het product tegen extreme temperaturen, direct zonlicht, sterke
schokken, hoge vochtigheid, vocht, brandbare gassen, stoom en oplosmiddelen.
• Stel het product niet aan mechanische spanning bloot.
• Als het product niet langer veilig gebruikt kan worden, stel het dan buiten bedrijf
en zorg ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Veilig gebruik kan niet
langer worden gegarandeerd als het product:
-- zichtbaar is beschadigd,
-- niet meer naar behoren werkt,
-- gedurende een langere periode onder slechte omstandigheden is opgeslagen of
-- onderhevig is geweest aan ernstige transportbelasting.
• Behandel het product met zorg. Schokken, stoten of zelfs een val van geringe
hoogte kunnen het product beschadigen.
• Raadpleeg een expert als u vragen hebt over gebruik, veiligheid of aansluiting
van het apparaat.
• Onderhoud, aanpassingen en reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door
een technicus of een daartoe bevoegd servicecentrum.
• Als u nog vragen heeft die niet door deze gebruiksaanwijzing worden beantwoord,
kunt u contact opnemen met onze technische dienst of ander technisch personeel.

Extra artikelen (batterijen/opladers)

b) Batterij en lader

Bedrijfsspanning.................................. 20 V li-ionbatterij
Laaduitgangsvermogen....................... 5 V/DC 2 A (totaal)
Oplaadduur.......................................... ong. 2.5 uur (2000 mAh batterij)
ong. 5 uur (4000 mAh-batterij)
Materiaal.............................................. ABS
Bedrijfs-/opslagomstandigheden......... 0 tot +40 ºC, <85 % RV (niet condenserend)
Afmetingen (B x H x D)........................ 66 x 37 x 97 mm
Gewicht................................................ 77 g

• Raadpleeg de gebruiksaanwijzingen van de batterij en batterijlader voor meer
informatie.
• Gebruik deze adapter alleen met de batterijen die worden aangegeven in "Extra
artikelen (batterijen/opladers)"

c) Aangesloten apparaten

• Neem tevens de veiligheids- en gebruiksaanwijzing van andere apparaten die op
het product zijn aangesloten in acht.

Bestelnr.

Beschrijving

1881809

Oplaadbare Li-ionbatterij (AP-1000 20 V/2 Ah)

1881810

Oplaadbare Li-ionbatterij (AP-1100 20 V/4 Ah)

1881811

20 V 2,3 A-lader ALG-1000 voor (AP-1000 20 V/2 Ah)

1881812

20 V 5,0 A-lader ALG-1100 voor (AP-1100 20 V/4 Ah)
Ga naar de Conrad-website en zoek naar bestelnr. 2149355 voor meer informatie
over optionele accessoires reserveonderdelen of vervangende onderdelen.

Verwijdering
Elektronische apparaten zijn recyclebaar afval en horen niet bij het huisvuil. Als het
product niet meer werkt moet u het volgens de geldende wettelijke bepalingen voor
afvalverwerking afvoeren.
Op deze wijze voldoet u aan uw wettelijke verplichtingen en draagt u bij aan de
bescherming van het milieu.

Technische gegevens
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