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1 Wyjścia USB (szybkie ładowanie)
2 Styk boczny (masa)
3 Styk dodatni
4 Diodowy wskaźnik pracy

Uruchomienie
 Przed podłączeniem urządzeń do złącza USB należy zawsze wyłączyć urządzenia, które mają 

być podłączone.

 Zwróć uwagę na prawidłowe połączenie. Jeżeli produkt nie jest prawidłowo podłączony, może 
się nagrzać, spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar. Upewnij się, że podłącza-
ne urządzenie jest odpowiednie do wartości przyłączeniowych produktu i że całkowite obciąże-
nie nie przekracza całkowitej mocy produktu (patrz dane techniczne).

• Podłącz wyłączone urządzenie USB do produktu! Najlepiej jest używać tylko oryginalnego kabla USB, 
aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo i wydajność podczas ładowania. W razie potrzeby podłącz 
drugie urządzenie USB.

• Podłącz produkt do gniazda zapalniczki samochodowej (12 - 24 V) w pojeździe. Diodowy wskaźnik 
pracy (4) znajdujący na produkcie zaświeci się, informując, że produkt jest gotowy do użycia.

• Ładowarka USB automatycznie określa najbardziej odpowiedni tryb ładowania i rozpoczyna ładowanie. 
Podłączone urządzenie wyświetla aktualny tryb ładowania.

• Urządzenie(a) USB zostanie(ą) teraz naładowane. Jeśli chcesz jednocześnie używać podłączonego 
urządzenia USB, możesz je teraz włączyć.

• Przed odłączeniem produktu od gniazda zapalniczki samochodowej wyłącz urządzenia USB.
• Gdy produkt nie jest używany, należy wyjąć go z gniazda zapalniczki samochodowej.

 Z produktu można korzystać zarówno przy pracującym, jak i zatrzymanym silniku. Jednakże 
silnika nie należy uruchamiać, gdy urządzenie jest podłączone, ponieważ gniazdo zapalniczki 
samochodowej jest odłączane podczas rozruchu pojazdu (nie dotyczy wszystkich typów pojaz-
dów). Pobór prądu przez dłuższy czas przy wyłączonym silniku pojazdu prowadzi do rozładowa-
nia akumulatora pojazdu.

Pielęgnacja i czyszczenie
• Przed każdym czyszczeniem odłączaj produkt od zasilania elektrycznego. 
• W żadnym wypadku nie należy używać agresywnych środków czyszczących, płynu czyszczącego na 

bazie alkoholu ani innych chemicznych roztworów, gdyż mogą one uszkodzić obudowę lub nawet nega-
tywnie wpłynąć na działanie urządzenia.

• Do czyszczenia produktu używaj suchej, niepozostawiającej włókien szmatki.

Utylizacja
 Urządzenia elektroniczne mogą być poddane recyklingowi i nie zaliczają się 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/natężenie wejściowe ........................ 12 - 24 V/DC, maks. 4 A
Wyjścia ........................................................... 2 x USB-A
Napięcie/prąd wyjściowy  
(szybkie ładowanie) ........................................  3,6 - 6 V/DC, 3 A 

6 - 9 V/DC, 2 A 
9 - 12 V/DC 1,5 A

Pobór mocy .................................................... maks. 18 W
Całkowita moc ................................................ maks. 36 W 
Pobór mocy w trybie czuwania ....................... < 0,3 W
Warunki eksploatacji .......................................  0 do +35 ºC, 10 – 95 % 

wilgotności względnej powietrza (bez kondensacji)
Warunki przechowywania ...............................  -10 do +55 ºC, 5 – 95 % 

wilgotności względnej powietrza (bez kondensacji)
Wymiary (Ø x wysokość) ................................ 28 x 71 mm
Ciężar ............................................................. 34 g

 Instrukcja obsługi
Ładowarka USB CPS-36W do samochodu/pojazdu
Nr zam. 2203075

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Produkt służy do ładowania oraz obsługi maksymalnie dwóch urządzeń USB, np. smartfonów i tabletów, w 
pojazdach silnikowych. Posiada ona również funkcję automatycznego wykrywania (USB-A) i może ładować 
2 urządzenia jednocześnie za pomocą funkcji szybkiego ładowania. Zasilanie elektryczne dostarczane jest 
przez samochodowe gniazdo zapalniczki. Produkt jest zabezpieczony przed przeciążeniami oraz zwarciami. 
Produktu można używać wyłącznie w suchych, wewnętrznych pomieszczeniach.
Produkt jest przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczeń, korzystanie na otwartej przestrzeni nie jest 
dozwolone. Należy koniecznie unikać kontaktu z wilgocią, np. w łazience itp.
Ze względów bezpieczeństwa oraz certyfikacji, produktu nie można w żaden sposób przebudowywać i/lub 
zmieniać. W przypadku korzystania z produktu w celach innych niż opisane może on ulec uszkodzeniu. Nie-
właściwe użytkowanie może ponadto spowodować zagrożenia, takie jak zwarcie, pożar, porażenie prądem 
itp. Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i zachowaj ją do późniejszego wykorzystania. Produkt można 
przekazywać osobom trzecim wyłącznie z załączoną instrukcją obsługi.
Produkt jest zgodny z obowiązującymi krajowymi i europejskimi wymogami prawnymi. Wszystkie zawarte 
w instrukcji obsługi nazwy firm i produktów są znakami towarowymi należącymi do ich właścicieli. Wszelkie 
prawa zastrzeżone.

Zakres dostawy
• Ładowarka USB
• Instrukcja obsługi

Aktualne instrukcje obsługi           
Aktualne instrukcje obsługi można pobrać, klikając link www.conrad.com/downloads lub skanując przedsta-
wiony kod QR. Przestrzegaj instrukcji na stronie internetowej.

Objaśnienie symboli
 Symbol błyskawicy w trójkącie jest stosowany, gdy istnieje ryzyko dla zdrowia, np. na skutek 

porażenia prądem.

 Symbol z wykrzyknikiem w trójkącie wskazuje na ważne wskazówki w tej instrukcji użytkowania, 
których należy bezwzględnie przestrzegać.

 Symbol strzałki można znaleźć przy specjalnych poradach i wskazówkach związanych z obsłu-
gą.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i przestrzegaj zawartych w niej wskazówek do-
tyczących bezpieczeństwa. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za obrażenia oraz 
szkody spowodowane nieprzestrzeganiem wskazówek bezpieczeństwa i informacji doty-
czących prawidłowego użytkowania zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Poza tym, 
w takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

a) Ogólne informacje
• Produkt nie jest zabawką. Przechowuj go w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
• Nie pozostawiaj materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Mogą one stać się niebezpieczną 

zabawką dla dzieci.
• Chroń produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim promieniowaniem sło-

necznym, silnymi wibracjami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i roz-
puszczalnikami.

• Nie narażaj produktu na obciążenia mechaniczne.
• Jeśli bezpieczna praca nie jest już możliwa, należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć 

produkt przed ponownym użyciem. Bezpieczna praca nie jest zapewniona, jeśli produkt:
 - posiada widoczne uszkodzenia, 
 - nie działa prawidłowo, 
 - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach, lub 
 - został nadmiernie obciążony podczas transportu.

• Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek produktu nawet 
z niewielkiej wysokości spowodują jego uszkodzenie.

• Przestrzegaj również wskazówek bezpieczeństwa i instrukcji obsługi innych urządzeń, do 
których zostanie podłączony produkt.

• Jeśli istnieją wątpliwości w kwestii zasady działania, bezpieczeństwa lub podłączania produk-
tu, należy zwrócić się do wykwalifikowanego fachowca.

• Prace konserwacyjne, regulacyjne i naprawy przeprowadzać może wyłącznie specjalista lub 
specjalistyczny warsztat.

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

b) Osoby i produkt
• Przed podłączeniem i odłączeniem urządzenia użytkowanego z produktem należy zawsze 

najpierw je wyłączyć.
• Produkt wytwarza ciepło podczas pracy. Należy zadbać o wystarczającą wentylację i nie przy-

krywać produktu w trakcie jego pracy.
• Nie zwieraj wyjść USB.
• Nigdy nie używaj produktu bezpośrednio po przeniesieniu go z zimnego do ciepłego pomiesz-

czenia. W ten sposób może wytworzyć się kondensacja, która w pewnych okolicznościach 
może uszkodzić urządzenie. Przed podłączeniem produktu i rozpoczęciem użytkowania na-
leży zaczekać, aż urządzenie osiągnie on temperaturę pokojową. Zależnie od okoliczności, 
może to potrwać kilka godzin.

• Produktu oraz podłączonego do niego urządzenia nie wolno pozostawiać bez nadzoru, jeśli 
znajdują się w użyciu.

To publikacja została opublikowana przez Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau, Niemcy (www.
conrad.com). 
Wszelkie prawa odnośnie do tego tłumaczenia są zastrzeżone. Reprodukowanie w jakiejkolwiek formie, kopiowanie, two-
rzenie mikrofilmów lub przechowywanie za pomocą urządzeń elektronicznych do przetwarzania danych jest zabronione 
bez pisemnej zgody wydawcy. Powielanie w całości lub w części jest zabronione. Publikacja ta odpowiada stanowi tech-
nicznemu urządzeń w chwili druku.
Copyright 2020 by Conrad Electronic SE.   *2203075_v1_0320_02_DS_m_PL_(1)


