
 
 
 

 

 
 

 

Celokovová USB nabíječka do auta,  

2 porty, unibody 

 

Návod k použití 

84120 



SPECIFIKACE: 

 Vstupní napětí: 10,5-18 VDC 
 Výstupní napětí USB: 2x 5 V/2,4 A 
 Celkový výstupní proud USB: max. 4,8 A 
 Porty USB: 2 x 2,4 A 
 USB nabíječka do auta pro nabíjení většiny elektronických zařízení s 

portem USB, jako jsou všechny chytré telefony, tablety, MP3 
přehrávače, kamery, iPhone®, iPad® atd. 

 Model 84120 obsahuje pojistku a ochranu proti zkratu 
 Funkce bezpečnostního kladívka, v případě nebezpečí lze 

nabíječku/hrot použít k rozbití skla nabouraného vozidla 
 

 
 

NÁVOD K POUŽITÍ: 

 Zapojte kovovou USB nabíječku do auta 84120 do portu zapalovače 
cigaret nebo napěťové zásuvky vozidla. 

 Ukazatel napájení nabíječky 84120 se rozsvítí 
 Zapojte kabel USB hudebního přehrávače nebo jiného zařízení, které 

chcete nabíjet, do portu nabíječky 
 

CHARAKTERISTIKA: 

 Certifikace: CE 
 Splňuje požadavky směrnice RoHS 
 Nejmodernější nabíjecí technologie pro vozidla, snadné nabíjení všech 

digitálních zařízení 3C 
 Slitina: Vysoce kvalitní kovová slitina, výjimečné vlastnosti 

Výstupy USB

PÓL 



 Inteligentní víceobvodový ochranný systém zajišťující přizpůsobení 
komplexnímu automobilovému prostředí 

 Ultravysoký výstupní výkon splňující nabíjecí požadavky vysoce 
výkonných zařízení 

 

PRACOVNÍ PODMÍNKY: 

 Provozní teplota: -20 až 50 °C (plné zatížení a normální provoz) 
 Skladovací teplota: -30 až 85 °C s balením 
 Provozní vlhkost: 5 až 90 % RH (72 hod. Plné zatížení a normální 

provoz) 
 

OCHRANY: 

 Přepěťová ochrana 
 Nadproudová ochrana 
 Ochrana proti zkratu 

 

DŮLEŽITÉ: 

 Model 84120 nemá vlastní napájení 
 Napájení je přiváděno z vozidla prostřednictvím pólu 

 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: 

 Nepoužívejte zařízení ve vlhkém prostředí 
 Nevystavujte zařízení vlhkosti 
 Vhodné teplotní rozmezí pro používání zařízení je 0 až 45 °C 
 Uchovávejte mimo dosah dětí 
 Nevystavujte nadměrně silným zdrojům tepla a delšímu pobytu na 

přímém slunci 
 Zařízení nemůže opravovat uživatel 
 Jestliže zařízení přestane pracovat nebo máte podezření, že je 

porouchané, přestaňte jej okamžitě používat 
 Jakmile zařízení přestanete používat, vyjměte jej 


