USB Type-C™ 45 W Seyahat Şarj Cihazı

Kullanıcı Kılavuzu
31812
ednet USB Type-C™ Seyahat Şarj Cihazı, tüm cihazlarınızı (Dizüstü Bilgisayarlar,
Tabletler, Akıllı Telefonlar, Taşınabilir Şarj Cihazları, Hoparlörler vb.) şarj etmenizi
sağlar. Ürünle birlikte gelen üç fiş tipi (EU/US/UK) ve Power Delivery 2.0 özelliği
sayesinde 100’den. fazla ülkede kullanılabilir.
USB-C şarj girişi, dizüstü bilgisayarları (maks. 45 W) şarj etmek için kullanılabilir. İki
USB-A girişi, diğer mobil cihazlarınızı hızlı ve etkin şekilde şarj etmek için kullanılabilir
(tabletler, akıllı telefonlar, kameralar, hoparlörler, taşınabilir şarj cihazları vb.). Ev veya
ofiste veya yolda kusursuz bir yardımcıdır.

Ürün Özellikleri:
1. 45 W güce kadar hızlı şarj etme.
2. Şu cihazlar için kusursuz çözüm:
Apple Macbook, Dell, HP, Google Chromebook, Lenovo, Acer, Asus ve USB-C
Power Delivery 2.0 teknolojisini kullanan diğer cihazlar.
3. Farklı ülkelere yönelik değiştirilebilir AC fişleriyle seyahat kullanımı için uygun.
4. USB-C ve USB Tip-A girişli cihazlara aynı anda güç sağlar.
5. 100-240 V AC girişle dünya genelinde kullanım.
6. Çoklu güvenlik koruması: aşırı akım koruması, aşırı voltaj koruması, kısa devre
koruması, aşırı sıcaklık koruması.
(*Tüm marka adları ve ticari markalar, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.)

Teknik özellikler:
Giriş:
USB-C Çıkışı:
USB-A Çıkış:
Güç:
Boyut:
Ağırlık:

AC 100-240 V, 50/60 Hz 1,2 A
DC 5-20 V/3 A (maks.)
DC 5 V/3 A (maks.)
45 W (maks.)
69 × 67 × 32 mm
135 g

Paket İçeriği:





1x USB-C Şarj Adaptörü
3x Elektrik Fişi (EU, UK, US)
1x USB-C kablosu
1x Kullanıcı kılavuzu

Ürün Şeması:
AC Girişi

Uluslararası Seyahat Fişleri

US

USB-C Kablosu

EU

UK

Kullanma Talimatları:

1. Seyahat şarj cihazını doğrudan elektrik prizine takın.
2. USB-C girişe sahip bir cihazınızı şark etmek istediğinizde USB-C kablosunu, şarj
cihazının USB-C çıkışına ve USB-C kablosunun diğer ucunu da dizüstü
bilgisayarınızın güç girişine takın, ardından şarj işlemi başlar.
3. iPad/Tablet bilgisayarlar ve akıllı telefonları şarj etmek istediğinizde cihazınızı şarj
cihazının USB-A çıkışına takın.

Dikkat: Bu adaptör, en fazla 45 W gücü destekler. Kullandığınız güç 45 W'ı geçiyorsa
adaptör aşırı yük korumasını çalıştırır. Bağlantıyı tekrar yaptığınızda normal
çalışmasına geri döner.

Notlar:
Ürünü kullanmadan önce lütfen bu kılavuzu ve talimatları dikkatli
şekilde okuyun. Hatalı veya dikkatsiz kullanımdan kaynaklı hiçbir
hasardan dolayı sorumlu değiliz.

Önemli Güvenlik Bilgileri:
Bu güvenlik kılavuzu, güç adaptörünüzü güvenli şekilde kullanmanıza, kişisel
güvenliğinizi sağlamanıza ve yangın, elektrik çarpması veya yaralanma tehlikesini
azaltmanıza yardımcı olmak içindir.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sarılı bir kabloyu şarj cihazına takmayın.
Cihazı, ısıtıcı cihazların yakınına koymayın.
Fişin uçlarını bükmeyin.
Anormal ses, duman veya koku gelirse şarj cihazını hemen prizden çekin.
Parçalarına ayırmayın (Yangına ya da elektrik çarpmasına neden olabilir)
Şarj cihazını prize sıkıca taktığınızdan emin olun.
Hasarlı kabloyu kullanmaktan kaçının. (Yangına ya da elektrik çarpmasına neden
olabilir)
8. Ürünü bir yatağın üzerine, çantaya ya da dolap içerisine koymayın, bu durum
havalandırma için iyi değildir.
9. Ürünü daima ıslak olmayan yumuşak bir bezle silin.
(su elektrik çarpmasına neden olabilir)
10. Elektrik fişini temiz tutun (Kir/toz, kısa devreye ve yangına neden olabilir)
11. Ürünü çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
12. Uzun süre kullanmayacaksanız şarj cihazını prizden çekin.
(Isınmaya, yangına ve elektrik çarpmasına neden olabilir)

