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Ürün Özellikleri 
1. USB PD2.0 sözleşmelerine uyumlu 60 W üniversal USB-C güç adaptörü 

evde, ofiste veya hareket halinde hızlı ve verimli şarj sağlar. 
2. Bir USB-C bağlantı noktasına sahip güç adaptörü, USB-C bağlantısına sahip 

cihazlar ile uyumludur, örneğin: Apple MacBook 12", Google Chrome Book, 
Dell, HP, Acer, Xiaomi ve USB-C konnektörüne sahip diğer cihazlar gibi. 

3. Akıllı IC'ye sahip USB-A bağlantı noktası akıllı telefonları, tabletleri, 
kameraları, kulaklıkları, hoparlörleri, GPS'i vb. şarj edebilir. 

4. Çok ince tasarım, kalınlık 17 mm'dir, çok hafif ve taşınabilir. 
5. Dünya genelinde uyumlu AC Giriş 100-240 V. 
6. Akıllı çoklu güvenlik fonksiyonu aşırı akım koruması, aşırı voltaj koruması, 

kısa devre koruması, aşırı sıcaklık koruması. 
 
Ürünün Teknik Özellikleri 
Model: DA-10192 
Giriş: AC 100-240 V 1,5 A 50/60 Hz 
Çıkış 1: USB-C bağlantı noktası  

DC 5 V/9 V/15 V/20 V 3 A (MAKS.) 
Çıkış 2: USB-A bağlantı noktası DC 5 V 2 A (MAKS.) 
Güç: 60 W MAKS. 
Çıkış Voltajı Seçimi: Otomatik 
Boyutlar: 114 x 70 x 17mm 
Net Ağırlık: 164g 
 
 Listelenen tüm marka adları, ilgili şirketlerinin tescilli ticari markalarıdır. 
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Ürün Diyagramı 

 
 
Paket İçindekiler 
1. Adaptör Gövdesi 
2. AC güç kablosu 
3. USB-C USB kablosu 
4. Kullanıcı kılavuzu 

Ev/Ofis

USB-C Kablosu 

USB-C Çıkışı 
USB-A Çıkışı

AC Girişi 
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Kullanma Talimatları 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. AC elektrik prizi giriş kablosunu adaptörünüzdeki AC giriş bağlantı 

noktasına takın. 
2. AC elektrik prizi kablosunun diğer ucunu da elektrik prizine takın. 
3. USB-C kablosunun bir ucunu adaptörün USB-C çıkışına ve USB-C kablosunun 

diğer ucunu da dizüstü bilgisayarınızın güç bağlantı noktasına takın. 
4. Güç adaptörü düzgün şekilde takıldığında ve güç sağlandığında adaptörün 

üzerinde bulunan LED güç göstergesi yanar. 
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Önemli Güvenlik Bilgileri 
Bu güvenlik kılavuzu, güç adaptörünüzü güvenli şekilde kullanmanıza, kişisel 
güvenliğinizi sağlamanıza ve yangın, elektrik çarpması veya yaralanma tehlikesini 
azaltmanıza yardımcı olmak içindir. 
 
1. Kabloya dışarıdan güç uygulamayın. 
2. Kablodan çekerek prizden çıkarmayın. 
3. Sarılı bir kabloyu güç kaynağına takmayın. 
4. Kabloyu veya cihazı ısıtma cihazlarının yakınına koymayın. 
5. Uçların ağzını veya pinlerini bükmeyin. 
6. Cihazdan anormal ses, duman veya koku gelirse kabloyu hemen çekin. 
7. Parçalarına ayırmayın (Yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir) 
8. Ürünün havalandırma deliğinin içerisine keskin nesneler sokmayın (Yangına 

ya da elektrik çarpmasına neden olabilir) 
9. Şarj cihazını sıkıca taktığınızdan emin olun. 
10. Hasarlı kabloyu kullanmaktan kaçının. (Yangına ya da elektrik çarpmasına 

neden olabilir) 
11. Ürünü bir yatağın üzerine, çantaya ya da dolap içerisine koymayın, bu 

durum havalandırma için iyi değildir. 
12. Ürünü daima yumuşak bir bezle silin, ıslak bezle değil. (su elektrik 

çarpmasına neden olabilir) 
13. Elektrik fişini ve çıkışı temiz tutun (Kir, kısa devreye ve yangına neden olabilir) 
14. Ürünü çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. 
15. Elektrik kablosunu ıslak elinizle prizden çekmeyin.  

(Elektrik çarpmasına neden olabilir) 
16. Ürünü uzun süre kullanmayacaksanız elektrik kablosunu prizden çekin. 

(Isınmaya, yangına ve elektrik çarpmasına neden olabilir) 
 

Notlar: 
Ürünü kullanmadan önce lütfen bu kılavuzu ve talimatları dikkatli şekilde 
okuyun. Hatalı veya dikkatsiz kullanmadan kaynaklanan hiçbir hasardan dolayı 
sorumlu tutulamayız. 


