Technaxx®

Gebruiksaanwijzing

4-port USB magnetische Smart Oplader TE10
U treft de Verklaring van Conformiteit voor dit apparaat aan op de volgende Internet-link:
www.technaxx.de/ (in de onderste balk “Konformitätserklärung”). Voordat u het apparaat
de eerste keer, lees aandachtig de gebruiksaanwijzing.
Telefoonnummer voor technische ondersteuning: 01805 012643 (14 cent/minuut vanaf een
Duitse vaste lijn en 42 cent/minuut vanaf mobiele netwerken). Gratis E-mail:
support@technaxx.de

Universele 4-poort USB magnetische oplader voor mobiele apparaten
(bijvoorbeeld Smartphones) met DC 5V ingang

Bijzonderheden
 Opladen van 4 USB apparaten tegelijk
 Snel en efficiënt opladen met 6.8A
 2-pins AC-ingangskabel voor Europa
 Slimme IC voor auto-spanningdetectie
 Overspanning- en overstroombescherming
 LED-indicator
 35° hellingshoek van de magneethouder
 Antistatisch en anti-interferentie ontwerp van de printplaat voor het stabiel opladen
 Solide Neodymium magneetplaat voor een goede grip
 Hoogwaardig brandbestendig en hoge temperatuurbestendig materiaal
 Zachte rubberen afwerking en non-slip rubberen matje
 Verschillende mogelijkheden om de metalen plaat bevestigen aan het mobiele apparaat
BELANGRIJK: Het is uw verantwoordelijkheid om de veiligheidsvoorschriften in uw
omgeving te controleren om het rechtmatig gebruik van dit apparaat te waarborgen.

Technische specificaties
USB-oplader
Uitgangsstroom max. 5V / 6.8A
Enige uitgangstroom (USB-oplader) 2x 1.0A en 2x 2.4A
Voeding (ingang):
AC 100V ~ 240V, 50/60Hz
Veiligheid
5V 7A overspanning- en overstroombescherming
Materiaal
ABS, brandklasse A0
Gewicht / Afmetingen
330g / (L) 7,6 x (B) 7,6 x (H) 7,6 cm
4-poorts USB magnetische Smart oplader TE10, 2-pins
Inhoud verpakking
AC-ingangskabel, 1 metalen plaat, Gebruiksaanwijzing

Productoverzicht

Magnetische
plaat
USB-uitgang:
1,0 A/5 V
2,4 A/5 V
Aan elke kant van
de lader zijn twee
USB-poorten.

Monteren van de metalen plaat
(1) Installeer de metalen plaat in de telefoonhoes of batterijklep, direct tegen uw ruwe
hoes of rechtstreeks tegen uw apparaat. Reinig eerst het oppervlak van het mobiele
apparaat, alvorens de magnetische houder ertegen te plakken.

Behind case = Achter de hoes
Directly to device = Direct tegen het apparaat
Directly to rugged cases = Rechtstreeks tegen de achterzijde van de hoesen
Directly battery cover = Direct tegen de batteijklep

OPMERKING: Als u ervoor kiest om de metalen plaat niet aan het mobiele apparaat of de
hoes te bevestigen, laat dan het plakkende deel van de metalen plaat op zijn plaats zitten.
Plaats de plaat tussen het mobiele apparaat en de binnenzijde van de hoes met de metalen
oppervlakte richting de hoes.
Bevestig de plakkende kant van de kleine plaat ALLEEN tegen het interieur van het
batterijvak aan de achterzijde van het mobiele apparaat als ruimte en ontwerp dat toestaat.
De plaat plakt zich vast aan de magnetische bevestigingsbeugel via het batterijklepje aan
de achterzijde.
(2) Plaats de Smartphone met de
metalen plaat op de magnetische
houder. Het zal door sterke
magnetische
kracht
worden
gesteund. U kunt de Smartphone
handsfree afspelen.

Oplaadfunctie
Sluit eerst de 2-pins EU-kabel aan op de
2-pins poort van de oplader. Steek
vervolgens de stekker in het stopcontact.

Sluit vervolgens de USB-oplaadkabel
van uw mobiele apparaat aan op de
bijbehorende USB-poort van de oplader.
Het aangesloten mobiele apparaat begint
automatisch op te laden. De uitgang van
de USB-oplader is maximaal 5 V/6,8 A.
De magnetische plaat zal het mobiele
apparaat stevig tegen het oppervlak van
de oplader houden (zie foto).

Waarschuwingen
 Probeer niet om de oplader demonteren, laat het niet vallen, schud of ontmantelen het
niet. Het kan tot kortsluiting leiden of zelfs de interne printplaten of het mechaniek
beschadigen.
 Stel de oplader niet bloot aan een omgeving met hoge vochtigheid of een hoge
temperatuur, extreme warme of direct zonlicht, vocht en dompel het niet onder in water.
 Houd het oppervlak van de oplader schoon, gebruik echter geen organische
oplosmiddelen.
 Houd de oplader uit de buurt van kleine kinderen.
Tips voor veiligheid en afvoer van batterijen: Houd kinderen uit de buurt
van batterijen. Als een kind een batterij heeft ingeslikt, raadpleeg dan
onmiddellijk een arts of ga direct met het kind naar het ziekenhuis! Let op
de juiste polariteit (+) en (–) van batterijen! Vervang altijd alle batterijen.
Gebruik nooit oude en nieuwe batterijen of verschillende soorten batterijen
door elkaar. Sluit batterijen nooit kort, u mag geen batterijen openen,
misvormen of opladen! Risico op letsel! Gooi nooit batterijen in een vuur!
Ontploffingsgevaar!
Aanwijzingen voor milieubescherming: Verpakkingsmaterialen zijn
grondstoffen en kunnen opnieuw worden gebruikt. Voer oude apparatuur
niet af met het huishoudelijk afval. Reiniging: Bescherm het toestel tegen
verontreiniging. Reinig het toestel uitsluitend met een zachte doek. Vermijd
het gebruik van ruwe of schurende materialen. Gebruik GEEN
oplosmiddelen of andere agressieve schoonmaakmiddelen. Veeg het
toestel na het reinigen zorgvuldig af. Distributeur: Technaxx Deutschland
GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Duitsland

