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Características do Produto 
1. O adaptador de corrente universal USB-C de 60 W é compatível com o 

protocolo USB PD2.0 e proporciona uma forma rápida e eficaz de efetuar 
carregamentos em casa, no escritório ou em viagem. 

2. Com uma porta USB-C, o adaptador de corrente é totalmente compatível 
com dispositivos USB-C tais como: Apple MacBook 12”, Google Chrome 
Book, Dell, HP, Acer, Xiaomi e outros dispositivos com conector USB-C. 

3. A porta USB-A com Smart IC consegue carregar smartphones, tablets, 
câmaras, auriculares, colunas, GPS, etc. 

4. Design ultrafino com uma espessura de 17 mm, leve e compacto. 
5. Entrada CA de 100-240 V compatível em todo o mundo. 
6. Função inteligente de segurança com proteção múltipla contra sobrecargas, 

sobretensão, curto-circuito ou sobreaquecimento. 
 
Especificações do Produto 
Modelo: DA-10192 
Entrada: CA 100-240 V 1,5 A 50/60 Hz 
Saída 1: Porta USB-C CC 5 V/9 V/15 V/20 V 3 A (MÁX.) 
Saída 2: Porta USB-A CC 5 V 2 A (MÁX.) 
Alimentação: 60 W MÁX. 
Seleção da tensão de saída: Automática 
Dimensões: 114 x 70 x 17 mm 
Peso líquido: 164 g 
 
 Todos os nomes de marcas listados são marcas registadas das respetivas 

empresas. 
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Diagrama do Produto 

 
 
Conteúdo da Embalagem 
1. Corpo do adaptador 
2. Cabo de alimentação CA 
3. Cabo USB USB-C 
4. Manual do Utilizador 

Casa/Escritório

Cabo USB-C 

Saída USB-C 
Saída USB-A

Entrada CA 
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Instruções de Funcionamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Insira o cabo de entrada CA de parede na porta de entrada CA do adaptador. 
2. Insira a outra extremidade do cabo de entrada CA numa tomada de parede. 
3. Insira uma extremidade do cabo USB-C na porta de saída USB-C do 

adaptador e insira a outra extremidade do cabo USB-C na porta de 
alimentação do computador portátil. 

4. Quando o adaptador de corrente estiver devidamente conectado e ligado 
à corrente, o indicador LED de energia do adaptador acende-se. 
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Informações de Segurança Importantes 
Este guia de segurança serve para ajudá-lo a utilizar o adaptador de corrente 
de forma segura, para garantir a sua segurança pessoal e reduzir o risco de 
ocorrência de incêndio, choques elétricos ou lesões. 
 
1. Não aplicar pressão no cabo. 
2. Não desligar da tomada puxando o cabo. 
3. Não ligar um cabo unido à fonte de alimentação 
4. Não colocar o cabo ou o dispositivo perto de fontes de calor. 
5. Não entortar a lâmina ou os pinos da ficha. 
6. Se houver um som, fumo ou cheiro estranho, retirar imediatamente o 

cabo da tomada. 
7. Não desmontar (pode originar incêndios ou choques elétricos) 
8. Não introduzir objectos afiados na ventilação do produto (pode causar 

um choque elétrico ou incêndio) 
9. Assegurar-se de ligar firmemente o produto à tomada. 
10. Assegurar-se de não utilizar um cabo danificado. (pode causar um choque 

elétrico ou incêndio) 
11. Não colocar o produto em cima da cama ou saco, ou dentro de um 

armário que tenha boa ventilação. 
12. Limpar sempre o produto com um pano macio, um esfregão molhado 

não. (A água pode causar um choque elétrico) 
13. Manter a ficha e a tomada limpas (o pó pode causar um curto-circuito e 

incêndio) 
14. Manter o produto longe do alcance das crianças. 
15. Não desligar o cabo de alimentação com as mãos molhadas. (Pode causar 

choque elétrico) 
16. Desligar o cabo de alimentação se não utilizar o produto por um período de 

tempo prolongado. (Pode causar aquecimento, incêndio e choque elétrico) 

Notas: 
Leia este manual e a suas instruções atentamente antes de utilizar. Não nos 
responsabilizamos por qualquer dano causado pela utilização incorreta ou 
imprudente. 


