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Açıklama 

Güç kaynağı: 16 A, 250 V, 50 Hz 
Koruma sınıfı: IP20 
USB:  1x Tip A, 1x USB Type-C™ 
Çıkış:  Tip A:  
  Maks. 18 W, 
 USB-C™:  
 Maks. 18 W  
 DC 5V-3,4A/9V-2A/12V-1,5A 
 

Teknik Özellikler   

Şebeke/elektrik prizi/fiş:  

Maks. giriş akımı: 16 A 
Nominal gerilim:  250 V/50 Hz 
Maks. nominal güç: 3680 W 
Giriş gerilimi:  100-250 V 

Ortam: 

Çalışma sıcaklığı:  0 °C - 35 °C 
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USB Şarj Aleti 

2x USB konektörü (A ve C); 
Mobil cihazlar (ör. akıllı telefon, tablet vb.)  
için şarj aleti 
 

Elektriğe bağlama 

1. USB fiş adaptörünü topraklı elektrik  
prizine takın. 

2. Gösterge veya şarj kontrol lambası kırmızı 
yanar. Cihaz çalışmaya hazırdır. 

3. USB bağlantı kablosuyla USB bağlantı 
noktaları üzerinden 2 adede kadar USB  
cihazı bağlanabilir. 

4. Aynı zamanda prize uygun ev aletleri 
bağlanıp çalıştırılabilir.  
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Güvenlik önlemleri 

• Lütfen ilk kullanımdan önce bu kılavuzu iyice 
okuyun ve ileride başvurmak üzere güvenli bir 
yerde saklayın.  

• Buradaki güvenlik önlemleri, doğru şekilde 
uygulandığında yangın, elektrik çarpması ve 
yaralanma riskini azaltır. Elektrik fişi bireysel 
kullanım için tasarlanmıştır. Ticari kullanıma 
uygun değildir. Cihaz, dış mekanda kullanım 
için tasarlanmamıştır. 

• Üniteler yalnızca bağımsız olarak çalıştırılabilir. 
Çok amaçlı priz şarj adaptörlerini arka arkaya 
prize takmayın.  

• Başka kullanım şekilleri hatalı olarak kabul 
edilir.  

• Çocuklar, elektrikli ekipmanın hatalı 
kullanılmasının neden olabileceği tehlikenin 
farkında değildir. Çocukların elektrikli aletleri 
gözetimsiz kullanmalarına asla izin vermeyin. 
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• Boğulma tehlikesi! Ambalaj malzemesini 
dikkatsizce ortada bırakmayın. Çocuklar küçük 
parçaları yutup boğulabilir 

• Elektrik fişi yalnızca 90 ~ 240 V ve 50 Hz 
alternatif gerilimli geleneksel topraklı 
prizlerde kullanılabilir  

• Elektrik fişini yalnızca kalıcı olarak takılmış 
duvar prizlerinde kullanın  

• Fişi uzatma kablosuna takmayın  

• Cihazın fişinin elektrik prizine tamamen takılı 
olduğundan emin olun 

• Prizin cihaza yakın ve kolaylıkla erişilebilir 
olması gerekir 

• Gözetimsiz bırakıldığında kendiliğinden 
açılabilecek ve yangına ve diğer tehlikelere 
neden olabilecek yüksek akım tüketen 
cihazları (ör. ütü) bağlamayın 

• Isıtıcılar ve benzer cihazlar kullanım sırasında 
kesinlikle gözetimsiz bırakılmamalıdır 
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• Motor kondansatörü gerektiren cihazları  
(ör. buzdolabı) bağlamayın 

• Çok amaçlı priz şarj adaptörünü yalnızca  
0 ~ 40 °C olarak belirtilen sıcaklık aralığında 
kullanın 

• Ürünü kullanılmadığında 0 °C ve 40 °C 
arasındaki sıcaklıklarda temiz ve kuru bir 
yerde depolayın 

• 3680 W maksimum güç değerini aşmayın 

• Elektrik fişinin üstünü örtmeyin. Örtü altında 
ısı birikir. Yangın tehlikesi vardır 

• Cihazların sıvıyla temas etmesini önleyin  

• Elektrik fişine ıslak ellerinizle dokunmayın 

• Cihazların yalnızca iç mekanda 
kullanıldığından emin olun. Bu cihazlar dış 
mekanda kullanılmak üzere tasarlanmamıştır 
ve hasar görebilir.  

• Elektrik fişini kolayca erişilebilen duvar prizine  
takın. 
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• Elektrik fişini kesinlikle kendiniz onarmaya 
çalışmayın. Onarım ve bakım işlemlerinin 
uzmanlar tarafından yapılması gerekir. 
Ünitelerde düzenli olarak hasar kontrolü yapın. 
Muhafazada görünür bir hasar varsa akıllı fişleri 
kullanmayın 

• Sorun olması durumunda müşteri 
hizmetlerimizle iletişime geçin 

• Elektrik fişinin bağlantısını kesmek için 
elektrik prizinden çıkarın 

• Elektrik fişinin temizlenmesi gerekirse 
elektrik prizinden çıkarın kuru bir bezle silin 
 


