
 

 

 

 

ŁADOWARKA PODRÓŻNA Z  

2 PORTAMI USB  

 

 

(UE, US, UK) 

 

Instrukcja szybkiej instalacji 

31808 

 



[PODSTAWOWE PARAMETRY] 

Waga 170 g 
Wymiary 56 x 45 x 29 (mm) 
Wejście 110-240 V AC, 50/60 Hz 
Wyjście 5 V, 2,5 A (2 USB, w sumie maks. natężenie 2,5 A)
Dostępne wtyczki wymienne wtyczki UE, US, UK 
Certyfikaty CE, CB, FCC, PSE, SAA 

 

[METODA ŁADOWANIA] 

Wybierz wtyczkę odpowiednią do swoich potrzeb 

 
 

Krok 1 Krok 1 Krok 1 Krok 2 Krok 3 

Krok 4 Krok 5 Krok 6 

Usuń wtyczkę jednocześnie 
naciskając tutaj. 

Zmień wtyczkę na inną, jeśli jest 
taka potrzeba. 

Naciśnij tutaj



1) Skorzystaj z kabli ładujących USB i podłącz jedną końcówkę kabla do 
wyjścia USB ładowarki, a drugą do urządzenia. 

2) Podłącz do gniazdka o napięciu 110-240 V. Ładowarka jest gotowa do 
pracy, gdy urządzenie sygnalizuje, iż jest w trybie ładowania 

3) Ładowarka ma 2 porty, a maksymalne natężenie prądu wynosi w sumie 
2,5 A. Na prędkość ładowania urządzeń wpływ ma natężenie prądu 
wymagane do naładowania wszystkich podłączonych urządzeń. 
Zazwyczaj można ładować 2 urządzenia w tym samym czasie. 

 
Ogólnie przyjmuje się, iż wyjście 2,1 A jest dostosowane do ładowania tabletów, 
a wyjście 1,0 A jest dostosowane do ładowania smartfonów. 
 

 
 

[URZĄDZENIE OBSŁUGUJE] 

Ładowarka obsługuje urządzenia iPad®/iPhone®/iPod®, smartfony firmy Samsung 
i inne smartfony z systemem Android, tablety, przenośne głośniki, banki energii, 
aparaty, urządzenia GPS, itp. 
 
Konserwacja: Urządzenie jest w stanie idealnym. 

Aby przedłużyć żywotność urządzenia, należy stosować się do 
poniższych zaleceń. 

 
1. Przechowywać w suchym miejscu, z dala od wilgoci i 

substancji żrących 
2. Nie rozkładać na części. 
3. Przechowywać w miejscu, które nie jest ani zbyt gorące, 

ani zbyt zimne. 
4. Nie stukać i nie uderzać w urządzenie. 

 
Wszystkie urządzenia pomyślnie przeszły testy i kontrolę jakości. Jeśli jednak 
urządzenie nagrzewa się zbyt mocno, jest niesprawne, uszkodzone lub wystąpiły 
inne problemy, należy przestać korzystać z urządzenia i skontaktować się z 
przedstawicielem handlowym lub z firmą ednet. 


