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Dubbele autolader, USB type C 
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1.0 INLEIDING 
Dit product is een zeer krachtige autolader met een modern uiterlijk. U 
kunt hiermee niet alleen USB-C apparatuur, maar ook andere mobiele 
apparaten snel en efficiënt in uw auto opladen. Het is uitgerust met twee 
USB-voedingsaansluitingen (één USB-C connector en één USB-A 
connector. U kunt met dit product twee apparaten tegelijkertijd opladen, 
en het product verstrekt een maximale uitvoer van 35 Watt. De USB-C 
poort is specifiek ontworpen voor apparaten ondersteund door Type-C. 
Het is zeer handig en gebruiksvriendelijk! 

 

2.0 EIGENSCHAPPEN 
 Ingangsspanning (DC): 12-24V 
 Twee poorten voor opladen: 
 USB-A: 5V/1,0A 
 USB-C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2A, of 20V/1,5A 

 Accurate begrensde uitgangsstroom en overstroombeveiliging. 
 Beveiliging tegen overbelasting en overspanning 
 Kortsluitingbeveiliging 
 Beveiliging tegen overmatige temperatuur en automatisch herstel 

van storingscondities 
 Exclusieve elektrische precisiecomponenten, brandveilige leidingen, 

en ingevoerde brandwerende kunststof materialen. 
 Speciaal ontworpen voor uw Type-C apparatuur. 
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3.0 SPECIFICATIES  
Ingang/uitgang
Ingang 12~24VDC

Ingangsstekker Sigarettenaansteker 
Uitgang USB-A: 5V/1,0A

USB-C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2A,  
of 20V/1,5A

Uitgangspoort USB-A*1 +USB-C*1
Bescherming 
Overstroombeveiliging Ja
Overbelastingbeveiliging Ja
Temperatuurbeveiliging Ja
Kortsluitingbeveiliging Ja
Rendement 
Voedingsruis ≤200mV
Efficiëntie ≥85%
Mechanisch 
Kleur Zwart
Afmetingen 68,3(L)mm*φ30,1mm 
Gewicht ca. 29g
Omgevingscondities 
Bedrijfstemperatuurbereik 0 ~ 30°C
Opslagtemperatuurbereik -20 ~ 60°C
Relatieve bedrijfsvochtigheid 30 ~ 90% RV.
Certificaat CE

 

4.0 INHOUD VAN DE VERPAKKING 
Gelieve voordat u dit apparaat in gebruik probeert te nemen te 
controleren of de verpakking inderdaad de volgende onderdelen bevat: 
 Hoofdtoestel × 1 
 Gebruikershandleiding × 1 
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5.0 UITERLIJK VAN PRODUCT 
 

 

1. USB-A laadpoort: 5V/1,0A 

2. USB-C laadpoort: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2A, 20V/1,5A 

 

 

6.0 BEDIENING 
Bedieningsprocedure 
1. Steek de autolader in de sigarettenaansteker en het blauwe 

LED-lampje zal oplichten. 
2. Steek één USB-connector van de kabel in de gewenste laadpoort van 

de autolader en steek de andere connector van de kabel in uw 
mobiele apparaat. 

3. Koppel de USB-connector a.u.b. los nadat uw apparaat volledig is 
opgeladen. 
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Opmerkingen betreffende de bediening 

 
1. Gebruik de lader voor een optimale prestatie a.u.b. in 

overeenstemming met de gebruikshandleiding. 
2. Steek de stroomadapter a.u.b. in een aansluiting die een 

spanningsbereik heeft van 100~240VAC. 
3. Koppel de stroomadapter na gebruik a.u.b. los. 

 
Opmerking: Onze producten hebben beschermingsfuncties, en de twee 
bovenstaande tips zijn veiligheidssuggesties. 
 

4. Gebruik de lader niet met een elektronisch product die niet 
overeenkomt met de specificaties, anders kunnen er problemen 
optreden wegens tegenstrijdige specificaties. 

5. Het is normaal dat de stroomadapter en de lader tijdens gebruik 
ietwat oververhit raken. 

6. Als de lader stopt met werken wegens de beveiliging tegen 
overstroom, overtemperatuur of kortsluiting, koppel het apparaat 
dan a.u.b. los, waarna het automatisch weer zal beginnen te werken. 
U dient te controleren of het apparaat compatibel is met deze lader. 

7. Houd de lader a.u.b. uit de buurt van vuur, zoals kachel, kaarsen, enz. 
8. Dompel de lader a.u.b. nooit in water, zoals in een zwembad, 

badkuip, enz. 
9. Reinig de lader nooit met agressieve reinigingsmiddelen. 
10. Als de lader niet goed werkt, neem dan a.u.b. contact op met de 

winkel of de distributeur bij u in de buurt. 
 
 Alle merknamen en logo’s die hierboven genoemd werden, zijn handelsmerken of 

geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke eigenaar. 
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7.0 AANSLUITDIAGRAM 

 

 


