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USB Charger 1 A
Artikelnummer:
040224
040225

Säkerhetsinstruktioner
-

Försök inte öppna laddarens hölje, detta riskerar kontakt med
spänningsförande delar. Kontakt med dessa kan ge elektrisk stöt.

-

USB-laddaren får inte demonteras eller modifieras.

-

Använd aldrig USB-laddaren om den är fysiskt skadad på något sätt.

-

Använd aldrig en skadad USB-kabel till laddaren.

-

Använd inte USB-laddaren till enheter som kräver en laddström högre än 1000
mA.

-

USB-laddaren är endast avsedd för inomhusbruk.

-

Placera inte USB-laddaren så att den riskeras att utsättas för vatten eller
annan vätska.

-

Ladda endast enheter med laddbara batterier, försök ALDRIG att ladda andra
typer av batterier.

-

Lämna inte enhet som laddas oövervakad.

-

Placera inte enhet som laddas i stoppade möbler så som säng, soffa och
liknande.

-

Koppla alltid ur USB-laddaren från elnätet när den inte används. Ta endast i
USB-laddaren, inte i ansluten kabel.

Laddning
Kontrollera att USB-laddarens utspänning och strömstyrka överensstämmer med
kraven för den enhet du tänker ladda. Se bruksanvisningen till din enhet om du är
osäker.
Anslut därefter din laddkabel till USB-laddaren och till din enhet. Anslut sedan USBladdaren till ett vägguttag.

FAQ
Q: Enheten laddas inte.
A: Kontrollera att laddkabeln är hel och korrekt ansluten till enheten. Kontrollera att
det finns ström i vägguttaget.

Q: Laddningen glappar.
A: Kontrollera att laddkabeln är hel och korrekt ansluten till enheten. Kontrollera
laddningsingången på din enhet samt att laddaren levererar den strömstyrka som
krävs.

Tekniska specifikationer
Inspänning

100-240 V AC

Utspänning

5 V DC, 1 A

Avfallshantering
Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat
hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på
miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till
återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du
lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som
finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att
produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.
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