
®

 •  Podczas pracy urządzenia należy upewnić się, że zapewniona została odpowied-
nia cyrkulacja powietrza i że produkt nie jest niczym przykryty.

 •  Kable zawsze należy starannie ułożyć w taki sposób, by nikt nie mógł się o nie 
potknąć. Istnieje ryzyko zranienia.

 •  Nie wolno wylewać płynów na urządzeniach elektryczne ani stawiać na nich lub 
w ich pobliżu przedmiotów wypełnionych płynami (np. wazonów). Istnieje duże 
ryzyko pożaru lub poważnego porażenia prądem.

 •  Jeśli zasilacz sieciowy USB jest uszkodzony, nie należy go dotykać, powoduje to 
bowiem poważne zagrożenie życia na skutek porażenia prądem!

   Najpierw należy odłączyć zasilanie od gniazdka sieciowego, do którego podłą-
czony jest zasilacz USB (wyłączyć połączony z nim wyłącznik bezpieczeństwa 
lub wyjąć bezpiecznik, a następnie wyłączyć wyłącznik różnicowoprądowy, by 
gniazdko elektryczne było całkowicie odłączone od zasilania). 

   Następnie należy odłączyć zasilacz USB od gniazda zasilania. Zaleca się pozbyć 
uszkodzonego zasilacza w sposób przyjazny dla środowiska; nie powinno się go 
więcej używać. 

 •  Nie wolno pozwolić na to, aby opakowanie było łatwo dostępne, może okazać się 
ono niebezpieczną zabawką dla dzieci.

 •  Należy uważnie obchodzić się z produktem - uderzenia, ciosy lub upadki z 
niewielkiej wysokości mogą spowodować jego uszkodzenie.

URUCHOMIENIE
• Należy podłączyć kabel USB do złącza zasilania.

 Ważne!
  Stałe napięcie wyjściowe 5 V/DC zasilacza musi odpowiadać napięciu wejściowemu 

odbiornika elektrycznego, który jest podłączony do zasilacza. 
  W przypadku nie przestrzegania tej zasady, zarówno podłączony odbiornik, jak i 

zasilacz mogą zostać zniszczone. Skutkuje to również utratą gwarancji/rękojmi!
• Należy włożyć zasilacz do standardowego gniazdka sieciowego.
•  Jeśli odbiornik elektryczny wyposażony jest w przełącznik zasilania, należy go teraz wyłą-

czyć. Jeśli nie działa on prawidłowo, należy natychmiast ponownie go wyłączyć i sprawdzić 
poprawność połączenia kablowego.

•  Pomimo niskiego zużycia mocy w trybie gotowości, zaleca się, aby odłączyć zasilacz 
sieciowy USB od gniazda zasilania, gdy nie jest on już potrzebny.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
Zasilacz USB jest bezobsługowy, nigdy nie należy go demontować.
Przed czyszczeniem urządzenia należy odłączyć zasilanie z gniazdka. Do czyszczenia 
należy używać suchej, miękkiej, czystej szmatki. Nie należy stosować żadnych agresywnych 
środków czyszczących, mogą one spowodować przebarwienia. Aby uniknąć zarysowań, 
podczas czyszczenia nie należy naciskać zbyt mocno na powierzchnię.

UTYLIZACJA
  Produkt należy utylizować po zakończeniu jego eksploatacji, zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami prawnymi.

DANE TECHNICZNE
Napięcie zasilania 100 - 240 V/AC, 50/60 Hz
Napięcie wyjściowe 5 V/DC
Prąd wyjściowy 2,1 A

 �  INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

ZASILACZ SIECIOWY USB „SPAS-2100“
NR ZAM. 40 96 20

ZASTOSOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM
Produkt stosowany jest do zasilania lub ładowania terminali za pośrednictwem standardowe-
go portu USB.
Pobór prądu z podłączonych urządzeń nie może przekraczać prądu wyjściowego zasilacza. 
Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i wszystkich innych informacji zawartych w tej 
instrukcji.
Niniejszy produkt zgodny jest z obowiązującymi normami krajowymi i europejskimi. Wszystkie 
nazwy fi rm i produktów są znakami towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

ZAKRES DOSTAWY
• Zasilacz sieciowy USB
•  Instrukcja użytkowania

OBJAŚNIENIA SYMBOLI
  Produkt oznaczony symbolem błyskawicy to produkt podlegający napięciu siecio-

wemu.

  Umieszczony w instrukcji użytkowania trójkąt zawierający wykrzyknik oznacza 
ważne informacje.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
  Wszelkie uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji 
powodują utratę gwarancji! W przypadku jakichkolwiek szkód, producent nie 
ponosi żadnej odpowiedzialności!

  W przypadku uszkodzenia mienia lub ciała spowodowanego niewłaści-
wym użytkowaniem lub nieprzestrzeganiem wskazówek bezpieczeństwa, 
producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności! We wszystkich powyższych 
przypadkach gwarancja traci ważność.

 •  Ze względu na bezpieczeństwo oraz certyfi kat (CE) zabronione jest wprowadza-
nie nieautoryzowanych zmian i/lub modyfi kacji produktu. Nie demontować.

 •  Produkt nie jest zabawką. Urządzenia, które do działania potrzebują zasilania sie-
ciowego, powinny być umieszczone w miejscu niedostępnym dla dzieci. Należy 
zachować szczególną ostrożność w obecności dzieci. 

   Montaż oraz uruchomienie urządzenia należy przeprowadzić w taki sposób, aby 
dzieci nie mogły się do niego dostać. 

 •  Produkt jest przeznaczony tylko do użytku w pomieszczeniach zamkniętych i 
suchych. Produkt nie może zostać zawilgocony ani zamoczony; nigdy nie należy 
dotykać go mokrymi rękami! Istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem!

 •  Można używać tylko jednego, odpowiedniego gniazda wtykowego do zasilania 
urządzenia USB.

   Gniazdo wtykowe, do którego podłączany jest zasilacz USB, musi być łatwo 
dostępne. 

 •  Nie wolno używać produktu od razu po przeniesieniu go z zimnego pomieszcze-
nia do ciepłego. Powstała wówczas skroplona woda może w pewnych okoliczno-
ściach spowodować uszkodzenie urządzenia. Ponadto istnieje niebezpieczeństwo 
porażenia prądem!

   Przed podłączeniem i użytkowaniem produktu, należy najpierw pozwolić, aby 
osiągnął on temperaturę pokojową. Może to potrwać kilka godzin.

 •  Unikać następujących niekorzystnych warunków środowiskowych w miejscu 
instalacji lub w czasie transportu:

  - Wilgoć lub zbyt wysoka wilgotność powietrza.
  - Zimno lub gorąco, bezpośrednie oddziaływanie światła słonecznego.
  - Pył lub łatwopalne gazy, opary. 
  - Rozpuszczalniki.
  - Silne wibracje, wstrząsy, uderzenia.
  - Silne pola magnetyczne, na przykład w pobliżu maszyn lub głośników.
 •  Nigdy nie należy odłączać zasilacza sieciowego USB z gniazda, chwytając za 

podłączony kabel USB. Należy uchwycić go z boku obudowy, a następnie wyjąć 
go z gniazda.
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        Stopka redakcyjna
Niniejsza instrukcja użytkowania została opublikowanya przez fi rmę Voltcraft® , Lindenweg 15, D-92242 Hirschau, Niemcy, tel. 0 96 04 / 40 87 80 
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