Elementy sterowania

Instrukcja obsługi

SGA-010 Ładowarka USB do akumulatorów 20 V
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Zawartość zestawu

• Adapter do ładowania

• Instrukcja obsługi

Aktualne instrukcje obsługi

Można
pobrać
najnowszą
instrukcję
obsługi
z
witryny
www.conrad.com/downloads lub zeskanować przedstawiony kod QR.
Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie internetowej.

Wyjaśnienie symboli

Instrukcje bezpieczeństwa

Należy dokładnie przeczytać instrukcje obsługi i bezwzględnie przestrzegać
informacji dotyczących bezpieczeństwa. Producent nie ponosi
odpowiedzialności za zranienie lub zniszczenie mienia wynikające
z ignorowania zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i prawidłowego
użytkowania, zamieszczonych w niniejszej instrukcji obsługi. W takich
przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

a) Informacje ogólne

• Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym
dla dzieci i zwierząt domowych.
• Nie wolno pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Te materiały
nie powinny być używane przez dzieci do zabawy, ponieważ mogą być
niebezpieczne.
• Chroń urządzenie przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem
słonecznym, silnymi wstrząsami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami,
oparami i rozpuszczalnikami.
• Nie wolno poddawać produktu naprężeniom mechanicznym.
• Jeżeli nie można bezpiecznie użytkować produktu, należy zrezygnować
z jego użycia i zabezpieczyć go przed przypadkowym użyciem. Nie można
zagwarantować bezpiecznego użytkowania produktu, który:
-- nosi widoczne ślady uszkodzeń,
-- nie działa prawidłowo,
-- był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
-- został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.
• Należy ostrożnie obchodzić się z produktem. Wstrząsy, uderzenia lub upadek,
nawet z niewielkiej wysokości, mogą spowodować uszkodzenie produktu.
• W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących obsługi, bezpieczeństwa lub
podłączania urządzenia należy skonsultować się ze specjalistą.
• Konserwacja, modyfikacje i naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez
technika lub autoryzowane centrum serwisowe.
• W przypadku jakichkolwiek pytań, na które nie można odpowiedzieć na podstawie
tej instrukcji obsługi, należy skontaktować się z naszym działem wsparcia lub
pracownikiem technicznym.

b) Akumulator i ładowarka

• Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi akumulatora i ładowarki.
• Używaj tego adaptera tylko z akumulatorami wskazanymi w rozdziale „Części
zapasowe (akumulatory/ładowarki)”

3
4

3 Port ładowania USB-A

2 Włącznik / czerwona dioda LED
4 Port ładowania USB-A
5 Zasobnik na akumulator

Obsługa
a) Wkładanie / wyjmowanie akumulatora (brak w zestawie)

• Aby włożyć akumulator, zrównaj wypustkę na akumulatorze ze szczeliną w (5) podstawie
ładowarki.
• Wsuń akumulator do końca, aż zatrzaśnie się „kliknięciem”. Przed wypuszczeniem z dłoni
upewnij się, że jest bezpiecznie zamocowany.
• Nie używaj siły podczas wkładania akumulatora. Jeśli nie można go łatwo wsunąć, oznacza
to, że akumulator nie jest włożony prawidłowo.
• Aby wyjąć akumulator, naciśnij przycisk zwalniający akumulator.

b) Ładowanie
Wydajność ładowania może się różnić w zależności od użytego kabla. Zalecane jest
użycie kabla ładowania dostarczonego z ładowanym urządzeniem.
• Podłącz jeden koniec kabla ładowania USB do dostępnego portu ładowania USB-A (3)
lub (4), a drugi koniec do urządzenia.
• Naciśnij włącznik (2). Zapali się dioda LED, wskazując rozpoczęcie ładowania.
• Naciśnij ponownie włącznik. Dioda LED zgaśnie, a ładowanie zostanie zatrzymane.
-- Dioda LED gaśnie 10 sekund po odłączeniu ostatniego urządzenia USB.
-- Dioda LED gaśnie 10 sekund po tym, gdy wszystkie podłączone urządzenia bez sygnału
wyjściowego, np. power bank, zostaną w pełni naładowane.
-- Dioda LED pozostaje włączona po 10 sekundach: Gdy wszystkie podłączone urządzenia
z sygnałem wyjściowym, np. smartfony, zostaną w pełni naładowane.
Podczas ładowania jednego urządzenia maks. moc wynosi 5 V DC 2 A. Podczas
ładowania dwóch urządzeń 5 V DC 2 A zostanie podzielone na oba porty.

Symbol z wykrzyknikiem w trójkącie służy do podkreślenia ważnych informacji w
niniejszej instrukcji obsługi. Zawsze uważnie czytaj te informacje.
Symbol strzałki sygnalizuje specjalne uwagi, związane z obsługą.

1 Zaczep do paska
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Nr zamówienia 2149355

Produkt przekształca odpowiednie akumulatory (nie zawarte w zestawie) w przenośną
ładowarkę, która może ładować do dwóch urządzeń elektronicznych kompatybilnych z USB
jednocześnie. Całkowita moc ładowania wynosi 5 V DC 2 A. Wbudowany zaczep pozwala na
przyczepienie do paska lub kabury w celu zwiększenia łatwości przenoszenia.
Należy bezwzględnie unikać kontaktu z wilgocią.
Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu
nie można przebudowywać i/lub modyfikować. Użycie produktu do celów, które nie zostały
przewidziane przez producenta, może spowodować jego uszkodzenie. Ponadto nieprawidłowe
użytkowanie może spowodować zwarcie, pożar, porażenie prądem elektrycznym lub inne
zagrożenia. Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przechowywać ją w bezpiecznym
miejscu. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z dołączoną instrukcją
obsługi.
Wyrób ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszystkie nazwy
firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone.
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Konserwacja i czyszczenie

• Przed czyszczeniem wyjmij akumulator i odłącz wszystkie urządzenia.
• Nie używać agresywnych środków czyszczących i nie przecierać urządzenia alkoholem
ani innymi rozpuszczalnikami chemicznymi, ponieważ może to spowodować uszkodzenie
obudowy i nieprawidłowe działanie urządzenia.
• Czyścić urządzenie suchą, niepylącą ściereczką.

Części zapasowe (akumulatory/ładowarki)
Nr zamówienia

Opis

1881809

Akumulator litowo-jonowy (AP-1000 20 V / 2 Ah)

1881810

Akumulator litowo-jonowy (AP-1100 20 V / 4 Ah)

1881811

Ładowarka 20 V 2,3 A ALG-1000 do (AP-1000 20 V/2 Ah)

1881812

Ładowarka 20 V 5,0 A ALG-1100 do (AP-1100 20 V/4 Ah)
Odwiedź stronę firmy Conrad i wyszukaj nr zamówienia 2149355 w celu uzyskania
informacji na temat opcjonalnych akcesoriów lub części zamiennych.

Utylizacja
Urządzenia elektroniczne mogą być poddane recyklingowi i nie zaliczają się do
odpadów z gospodarstw domowych. Po zakończeniu eksploatacji produkt należy
zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i ma swój wkład w ochronę
środowiska.

Dane techniczne

Napięcie robocze................................... Akumulator litowo-jonowy 20 V
Moc ładowania....................................... 5 V DC 2 A (całkowita)
Czas ładowania..................................... ok. 2.5 godz. (akumulator 2000 mAh)
ok. 5 godz. (akumulator 4000 mAh)
Materiał.................................................. ABS
Warunki pracy / przechowywania.......... od 0°C do +40°C, <85% wilg. wzgl. (bez kondensacji)
Wymiary (szer. x wys. x gł.)................... 66 x 37 x 97 mm
Waga..................................................... 77 g

c) Podłączone urządzenia

• Należy również wziąć pod uwagę instrukcje bezpieczeństwa i obsługi innych
urządzeń podłączonych do produktu.
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