Ładowarka podróżna z portem
USB Typu C™, 45 W

Instrukcja użytkowania
31812
Ładowarka podróżna z portem USB typu C™ marki ednet umożliwia ładowanie różnych
rodzajów urządzeń (laptopów, tabletów, smartfonów, banków energii, głośników itp.).
Dzięki trzem dołączonym wtyczkom (zgodnym ze standardami obowiązującymi w Unii
Europejskiej, USA i Wielkiej Brytanii) z ładowarki można korzystać w ponad 100 krajach.
Ponadto ładowarka jest zgodna ze specyfikacją USB Power Delivery 2.0.
Za pomocą portu USB typu C do ładowania można naładować laptopy (maksymalna
moc wyjściowa to 45 W). Dwa porty USB typu A można wykorzystać do szybkiego
i wydajnego naładowania innych urządzeń przenośnych (tabletów, smartfonów,
kamer, głośników, banków energii itp.). Urządzenie stanowi idealne rozwiązanie do
zastosowania w domu, biurze lub w podróży.

Właściwości produktu:
1. Szybkie ładowanie z maksymalną mocą 45 W.
2. Idealne rozwiązanie do ładowania:
laptopów Macbook firmy Apple, laptopów Chromebook firmy Google, laptopów
firmy Dell, HP, Lenovo, Acer, Asus i innych urządzeń wyposażonych w port
USB typu C i zgodnych ze specyfikacją USB Power Delivery 2.0.
3. Wygodne rozwiązanie do wykorzystania podczas podróży, wyposażone
w wymienne wtyczki AC zgodne ze standardami obowiązującymi w różnych
krajach.
4. Jednoczesne zasilanie urządzeń wyposażonych w złącze USB typu C i USB typu A.
5. Możliwość korzystania z urządzenia w różnych krajach, w których napięcie
w gniazdku elektrycznym wynosi 100240 V AC.
6. Zabezpieczenia przed różnymi zagrożeniami: przepięciami, przetężeniami,
zwarciami lub zbyt wysoką temperaturą.
(*Wszystkie marki i znaki towarowe są własnością ich właścicieli.)

Specyfikacje produktu:
Wejście:
Wyjście USB typu C:
Wyjście USB typu A:
Zasilanie:
Wymiary:
Waga:

100240 V AC, 50/60 Hz 1,2 A
520 V DC/3 A (maks.)
5 V/3 A DC (maks.)
45 W (maks.)
69 x 67 x 32 mm
135 g

Zawartość opakowania:
 1 ładowarka z portem USB typu C
 3 wtyczki zasilające (zgodne ze standardami obowiązującymi w Unii Europejskiej,
Wielkiej Brytanii i USA)
 1 przewód ze złączem USB typu C
 1 instrukcja użytkowania

Schemat urządzenia:
Wejście AC

Wtyczki podróżne zgodne z
międzynarodowymi standardami

USA

Przewód ze złączem USB typu C

UE

UK

Instrukcja użytkowania:

1. Podłącz ładowarkę podróżną bezpośrednio do gniazdka ściennego.
2. Jeśli chcesz naładować swoje urządzenie ze złączem USB typu C, podłącz jeden
koniec przewodu ze złączem USB typu C do portu wyjścia USB typu C ładowarki.
Drugi koniec przewodu ze złączem USB typu C podłącz do portu zasilania
w laptopie.
3. Jeśli chcesz naładować iPada/tablet lub telefon komórkowy, podłącz urządzenie
do portu USB typu A.

Uwaga: Maksymalna moc wyjściowa zapewniana przez ładowarkę to 45 W. Jeśli
podłączone urządzenia pobierają moc większą niż 45 W, wówczas włączy się
zabezpieczenie przed przeciążeniem ładowarki. Aby przywrócić normalne działanie
ładowarki, należy odłączyć urządzenie i ponownie podłączyć.

Uwagi:
Przed pierwszym użyciem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą
instrukcją obsługi i jej zaleceniami. Producent nie ponosi
odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane nieprawidłową lub
nierozważną obsługą urządzenia.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa:
Niniejsze zalecenia dotyczące bezpieczeństwa mają na celu pomóc użytkownikom
posługiwać się ładowarką tak, aby zadbać o bezpieczeństwo własne i zmniejszyć
ryzyko pożaru, porażenia prądem i uszkodzeń ciała.
1.
2.
3.
4.

Nie podłączać zwiniętego przewodu do ładowarki.
Nie umieszczać urządzenia w pobliżu elementów grzewczych.
Nie zginać styków na wtyczce.
Jeśli ładowarka emituje nietypowy dźwięk, unosi się z niej dym lub wydziela
nietypowy zapach, należy natychmiast ją odłączyć.
5. Nie rozbierać na części (może to spowodować pożar lub porażenie prądem).
6. Należy się upewnić, że urządzenie jest dobrze podłączone.
7. Należy się upewnić, że przewód nie jest uszkodzony (w przeciwnym razie może
dojść do pożaru lub porażenia prądem).
8. Nie umieszczać urządzenia na łóżku, w torbie lub wewnątrz szafy, która nie
zapewnia odpowiedniej wentylacji.
9. Należy zawsze przecierać urządzenie przy użyciu miękkiej ściereczki, nigdy za
pomocą namoczonego mopa
(woda może spowodować porażenie prądem).
10. Wtyczkę zasilającą należy utrzymywać w czystości (brud i kurz mogą
spowodować zwarcie i pożar).
11. Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
12. Jeśli ładowarka nie jest używana przez dłuższy czas, należy ją odłączyć.
(Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować przegrzanie, pożar
i porażenie prądem).

