Carregador Duplo para Automóvel,
USB Tipo C
(Entrada 12-24V, 35W)

Manual do utilizador
84104
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1.0 INTRODUÇÃO
Este produto é um elegante carregador para carro de elevado
desempenho. Permite-lhe carregar dispositivos USB-C, bem como outros
dispositivos móveis, rápida e eficientemente no seu carro. Vem equipado
com dois conectores USB (um conector USB-C e um conector USB-A)
para a alimentação. Este produto permite que dois dispositivos sejam
carregados ao mesmo tempo e oferece uma saída máxima de 35 watts. A
porta USB-C é especialmente concebida para dispositivos suportados do
Tipo C. É útil e conveniente de usar!

2.0 CARACTERÍSTICAS










Tensão de entrada (CC): 12-24V
Duas portas para carregamento:
 USB-A: 5V/1,0A
 USB-C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2A ou 20V/1,5A
Corrente de saída limitada e exata, e proteção contra
sobreintensidade.
Proteção contra sobrecarga e proteção contra sobretensão
Proteção contra curto-circuitos
Proteção contra sobreaquecimento e função de restabelecimento
automático de condição de anomalia
Selecione componentes elétricos de precisão, versão de linha de
fogo e plástico à prova de fogo importado.
Concebido especialmente para os seus dispositivos Tipo-C.
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3.0 ESPECIFICAÇÕES
Entrada/Saída
Entrada
Tomada de Entrada
Saída

Porta de saída
Protecção
Proteção contra sobreintensidades
Proteção contra excesso de carga
Proteção contra sobreaquecimento
Proteção contra curto-circuitos
Desempenho
Ondulação e Ruído
Eficiência
Mecânicas
Cor
Tamanho
Peso
Ambientais
Gama de Temperaturas de Funcionamento
Gama de Temperaturas de Armazenamento
Humidade Relativa de Funcionamento
Certificação

12-24 VCC
Isqueiro
USB-A: 5V/1,0A
USB-C: 5V/3A, 9V/3A,
12V/2A ou 20V/1,5A
USB-A*1 +USB-C*1
Sim
Sim
Sim
Sim
≤200mV
≥ 85%
Preto
68,3(C)mm*φ30,1mm
cerca de 29g
0 ~ 30°C
-20 ~ 60°C
30~90% RH
CE

4.0 CONTEÚDO DA EMBALAGEM
Antes de tentar utilizar esta unidade, verifique a embalagem e
certifique-se de que os seguintes itens estão incluídos na embalagem de
expedição:
 1 x Unidade Principal
 1 x Manual do Utilizador
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5.0 APRESENTAÇÃO DO PRODUTO
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1. Porta de carregamento USB-A: 5V/1,0A
2. Porta de carregamento USB-C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2A, 20V/1,5A

6.0 FUNCIONAMENTO
Procedimento de Utilização
1. Ligue o carregador para o carro ao isqueiro do carro e a luz LED fica
azul.
2. Ligue um conector USB do cabo à sua porta de carregamento
preferida e ligue o outro conector do cabo ao seu dispositivo móvel.
3. Desligue o conector USB depois de o seu dispositivo estar totalmente
carregado.
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Notas de Utilização
1. Para um melhor desempenho, utilize a estação de alimentação de
acordo com o manual do utilizador.
2. Ligue o adaptador de alimentação a uma tomada cuja faixa de tensão
seja de 100~240VCA.
3. Desligue o adaptador de alimentação após a utilização.
Nota: Os nossos produtos têm diversas funções de proteção, as duas dicas
acimas são apenas recomendações de segurança.

4. Não utilize a estação de alimentação com um produto eletrónico que
não esteja em conformidade com as especificações para evitar
quaisquer problemas provocados por incompatibilidade com as
mesmas.
5. É normal que a estação e o adaptador de alimentação aqueçam um
pouco durante a utilização.
6. Quando a estação de alimentação deixar de funcionar devido à
proteção contra sobrecarga, sobreaquecimento ou curto-circuitos,
desligue o dispositivo, após isso, voltará a funcionar
automaticamente. Deve verificar se o dispositivo é compatível com
este carregador.
7. Não deixe a estação de alimentação próximo de fontes de fogo, tais
como, fogões, velas, etc.
8. Não deixe a estação de alimentação perto de líquidos, tais como,
piscinas, banheiras, etc.
9. Não lave a estação de alimentação com um produto de limpeza
corrosivo.
10. Se a estação de alimentação não funcionar corretamente, entre em
contacto com a loja ou um distribuidor na sua área.
 Todas as marcas e logótipos acima mencionados são marcas comerciais ou marcas
registadas dos respetivos proprietários.
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7.0 DIAGRAMA DE LIGAÇÃO
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