
• Upewnić się, czy kable nie są zmiażdżone, zgięte lub uszkodzone przez ostre 
krawędzie.

• Gniazdo zasilania powinno znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo 
dostępne.

• Nigdy nie wyciągnąć wtyczki sieciowej z gniazdka ciągnąc za kabel. Zawsze 
wyciągać ją z gniazdka chwytając wyłącznie za przeznaczoną do tego część 
wtyczki.

• Jeśli produkt nie będzie używany, należy odłączyć wtyczkę od gniazda.
• Ze względów bezpieczeństwa zawsze wyciągać wtyczkę z gniazdka podczas 

burzy.
• Należy dopilnować, aby przewód zasilający nie uległ ściśnięciu, zagięciu lub 

uszkodzeniu przez ostre krawędzie ani innemu mechanicznemu obciążeniu. 
Chronić przewód zasilający przed obciążeniami termicznymi powodowanymi 
nadmiernym zimnem lub ciepłem. Nie wolno modyfikować przewodu zasilającego. 
W przeciwnym razie przewód zasilający może ulec uszkodzeniu. Uszkodzony 
przewód zasilający może zagrażać życiu wskutek porażenia prądem.

• Jeśli przewód zasilający uległ uszkodzeniu, nie wolno go dotykać. Należy najpierw 
odciąć zasilanie od danego gniazda (np. poprzez wyłączenie bezpieczników), a 
następnie odłączyć wtyczkę od gniazda. W żadnym wypadku nie używać produktu 
z uszkodzonym przewodem zasilającym.

• Uszkodzony przewód zasilający może wymieniać jedynie producent, upoważniony 
przez niego warsztat lub wykwalifikowany fachowiec. Pomoże to uniknąć 
zagrożeń.

• Wtyczki nie należy podłączać ani odłączać mokrymi rękami.
• Gdy podłączone urządzenia przenośne oraz USB nie są używane, należy je 

odłączać od ładowarki USB.
• Przed podłączeniem do gniazdka należy upewnić się, że napięcie na miejscu jest 

zgodne ze specyfikacjami nadrukowanymi na produkcie.
• Urządzenie zostało zbudowane według klasy ochrony II. Jako źródło napięcia 

można stosować wyłącznie odpowiednie gniazdka sieciowe (230 V/AC, 50 Hz) 
publicznej sieci zasilającej.

• Na urządzenia elektryczne nie wolno wylewać płynów ani stawiać w ich pobliżu 
przedmiotów wypełnionych płynami. W razie przedostania się płynu lub ciała 
obcego do wnętrza urządzenia nie należy go używać, lecz przekazać do warsztatu 
specjalistycznego.

• Należy również wziąć pod uwagę instrukcje obsługi innych narzędzi, do których 
podłączone jest urządzenie.

• Jeśli istnieją wątpliwości w kwestii obsługi, bezpieczeństwa lub podłączania 
produktu, należy zwrócić się do wykwalifikowanego fachowca.

• Prace konserwacyjne, regulacja i naprawa mogą być przeprowadzane wyłącznie 
przez eksperta w specjalistycznym zakładzie.

• Jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej 
instrukcji, prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta lub z innym 
specjalistą.

Elementy obsługi
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1 6 x port USB typu A
2 Niebieska dioda LED

3 Gniazdo przyłączeniowe do kabla 
sieciowego

Uruchamianie
 Należy upewnić się, że wartości przyłączeniowe urządzeń przenośnych oraz USB 

są zgodne z wartościami przyłączaniowymi produktu (patrz dane techniczne).
 Nie należy używać tej ładowarki USB do urządzeń przenośnych i USB, które 

wymagają prądu ładowania większego niż 2,4 A.
 Zawsze należy przeczytać również instrukcję obsługi swojego urządzenia 

przenośnego lub USB.
 Nie powodować zwarć w przyłączach USB.

a) Podłączanie ładowarki USB
• Podłączyć małą wtyczkę kabla zasilającego do gniazda sieciowego (3) ładowarki USB.
• Włożyć wtyczkę sieciową zasilacza do odpowiedniego gniazda sieci elektrycznej. Dioda LED 

świeci na niebiesko.
• Przed podłączaniem lub odłączaniem ładowarki USB, należy wyłączyć urządzenia przenośne 

i USB.

 Instrukcja użytkowania
6 portów ładowarka USB SPAS-12006 
Nr zamówienia 1530197

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Produkt ten pozwala na jednoczesne ładowanie do sześciu urządzeń USB. Do tego produktu 
można podłączyć tablety i smartfony za pomocą sześciu portów USB typu A. Wbudowany 
stabilizator napięcia zapewnia stabilne napięcie wyjściowe 5 V/DC i dzięki temu umożliwia 
jeszcze szybsze ładowanie. Produkt posiada ochronę przed przegrzaniem, przeciążeniem i 
przeładowaniem. Zasilanie odbywa się przez załączony do produktu kabel sieciowy.
Można go używać wyłącznie w zamkniętych pomieszczeniach. Korzystanie z urządzenia na 
wolnym powietrzu nie jest dozwolone. Należy bezwarunkowo unikać kontaktu z wilgocią, np. 
w łazience itp.
Ze względów bezpieczeństwa oraz certyfikacji nie można w żaden sposób przebudowywać 
lub zmieniać urządzenia. W przypadku korzystania z produktu w celach innych niż opisane, 
produkt może zostać uszkodzony. Niewłaściwe użytkowanie może ponadto spowodować 
zagrożenia, takie jak zwarcia, oparzenia, porażenie prądem, itp.
Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją do późniejszego wykorzystania. Produkt 
można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z załączoną instrukcją obsługi.
Produkt jest zgodny z obowiązującymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszystkie nazwy 
firm i produktów są znakami towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zakres dostawy
• Ładowarka USB 
• Przewód zasilający (1,1 m)
• Instrukcja użytkowania

Aktualne wskazówki dotyczące obsługi           
Pobrać instrukcję obsługi ze strony www.conrad.com/downloads i zeskanować kod QR. 
Postępować zgodnie ze wskazówkami ze strony internetowej.

Objaśnienie symboli
 Symbol trójkąta z błyskawicą stosowany jest przy zagrożeniu dla zdrowia, np. w 

razie zagrożenia porażenia prądem elektrycznym.

 Symbol trójkąta z wykrzyknikiem wskazuje na ważne informacje w niniejszej 
instrukcji obsługi, które należy bezwzględnie przestrzegać.

 Symbol strzałki występuje przy szczególnych poradach i wskazówkach dotyczących 
obsługi.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania
Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przestrzegać zawartych 
w niej wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Nie ponosimy 
żadnej odpowiedzialności za obrażenia oraz szkody spowodowane 
nieprzestrzeganiem wskazówek bezpieczeństwa i informacji zawartych w 
niniejszej instrukcji obsługi. Ponadto w takich przypadkach użytkownik traci 
swoje prawa gwarancyjne.
• Produkt nie jest zabawką. Należy trzymać go poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
• Dopilnować, aby materiały opakowaniowe nie zostały pozostawione bez nadzoru. 

Dzieci mogą się zacząć nimi bawić, co jest niebezpieczne.
• Chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem 

słonecznym, silnymi wibracjami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, 
oparami i rozpuszczalnikami.

• Nie narażać produktu na obciążenia mechaniczne.
• Jeśli bezpieczna praca nie jest dłużej możliwa, należy przerwać użytkowanie i 

zabezpieczyć produkt przed ponownym użyciem. Bezpieczna praca nie jest 
możliwa, jeśli produkt:
 - został uszkodzony,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy okres w niekorzystnych warunkach lub
 - został nadmiernie obciążony podczas transportu.

• Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upuszczenie 
produktu spowodują jego uszkodzenie.

• Nigdy nie używać produktu bezpośrednio po tym, jak został przeniesiony z zimnego 
do ciepłego pomieszczenia. Skraplająca się woda w pewnych okolicznościach 
może spowodować uszkodzenie urządzenia. Przed podłączeniem i użyciem 
produktu, należy najpierw poczekać, aż produkt schłodzi się do temperatury 
pokojowej. Zależnie od okoliczności, może to potrwać kilka godzin.

• Nigdy nie używać produktu bez nadzoru.
• Obudowa nagrzewa się podczas pracy. Ustawić produkt na powierzchni 

żaroodpornej. Pamiętać o wystarczającej wentylacji. Nie należy zasłaniać 
obudowy!
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b) Ładowanie urządzenia mobilnego
• Podłączyć kabel zasilający USB (nie znajduje się w zestawie) do portu Mikro USB ew. 

odpowiedniego wejścia do ładowania w urządzeniu przenośnym lub USB.
• Podłączyć wtyczkę USB typu A ładowarki USB do jednego z sześciu portów USB typu A (1).
• Cykl ładowania rozpoczyna się automatycznie.
• Kontrolować proces ładowania. W razie konieczności przerwania lub zakończenia cyklu 

ładowania należy odłączyć kabel USB od urządzenia mobilnego.
• Po zakończeniu ładowania odłączyć od produktu oraz urządzeń przenośnych i USB używany 

do tego celu kabel USB.
• Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazdka.

Utrzymanie w należytym stanie i czyszczenie
• Przed każdym czyszczeniem odłączyć produkt od zasilania.
• Przed rozpoczęciem czyszczenia odłączyć podłączony kabel USB i urządzenia mobilne od 

produktu.
• Nie zanurzać urządzenia w wodzie.
• W żadnym przypadku nie należy używać agresywnych środków czyszczących, alkoholu do 

czyszczenia lub innych roztworów chemicznych, które mogą naruszyć obudowę, a nawet 
spowodować dysfunkcję urządzenia.

• Do czyszczenia produktu należy stosować suchą, niestrzępiącą się szmatkę.

Utylizacja
 Elektroniczne urządzenia mogą być poddane recyklingowi i nie należą do 

odpadów z gospodarstw domowych. Produkt należy utylizować po zakończeniu 
jego eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. W ten sposób 
użytkownik spełnia wymogi prawne i ma swój wkład w ochronę środowiska.

Dane techniczne
Napięcie wejściowe / prąd wejściowe .............100 – 240 V/AC, 50/60 Hz, 1,2 A
Pobór mocy ....................................................60 W
Pobór mocy w trybie gotowości (stand-by) .....<0,1 W
Napięcie/prąd wyjściowy ................................5 V/DC; 6 x maks. 2,4 A, łącznie maks. 12 A
Długość kabla .................................................1,1 m
Klasa ochrony ................................................. II
Warunki pracy/przechowywania ..................... -10°C do +65°C, do 85% wilgotności względnej
Wymiary (szer. x wys. x gł.) ............................71 x 28 x 99 mm
Waga ..............................................................182 g


