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TANITIM 
DIGITUS® Çok Amaçlı Şarj Adaptörü, akıllı telefonlar, tabletler veya 
dizüstü bilgisayarlar gibi USB-C™ cihazları için uygundur ve 20 W'a 
kadar çıktı sağlar. Entegre kısa devre, dalgalanma ve aşırı akım 
koruması ek güvenlik sunar. Ayrıca, entegre aşırı ısı koruması, 
potansiyel aşırı yükleri ve şarj cihazına veya bağlı cihazlara gelebilecek 
hasarları da önler. LED ekran mevcut şarj durumu hakkında bilgiler 
verir. Kompakt boyutları, şarj adaptörünü hareket halindeyken ideal 
hale getirir. 
 
 
PAKET İÇERİĞİ 
Bu birimi kullanmadan önce, lütfen ambalajı kontrol edin ve ambalaj 
kutusunda aşağıdaki öğelerin bulunduğundan emin olun:  
• 1 x Çok Amaçlı Şarj Adaptörü, USB-C™, 20 W 
• 1 x QIG 
 
 
GÜVENLİK TAVSİYELERİ 
Lütfen kullanmadan önce aşağıdaki bilgileri okuyun: 
• Ürüne elleriniz ıslakken dokunmayın veya ürünü suya maruz 

bırakmayın. 
• USB A portlarını ve USB-C™ bağlantı noktalarını sıvı, toz, metal 

tozlar ve kurşun kalem uçları gibi iletken maddelerden koruyun. 
• Uzun süre kullanılmazsa, şarj aletini prizden çıkarın 
• Ürün yalnızca özel kullanıma yöneliktir ve maddi hasarları veya 

kişisel yaralanmaları önlemek üzere ticari amaçlarla 
kullanılmamalıdır. 

• Ürünü kullanım amacı dışında başka hiçbir amaçla kullanmayın. 
• Yalnızca iç mekanda kullanıma yöneliktir. Suya veya aşırı neme 

maruz bırakmayın. 
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• Ortam sıcaklığı 25C'yi aşarsa ürünü kullanmayın. 0-40℃'lik sıcaklık 
aralığının dışında depolamayın. 

• Ürünü düşürmeyin, hasar vermeyin veya sökmeyin. Ürün herhangi 
bir şekilde hasar görmüşse kullanmayın. 

• Ürün alışılmadık bir şekilde ısınırsa, derhal kullanmayı bırakın ve 
müşteri destek hizmetine başvurun. 

• Ürünün yanlış kullanılması durumunda elektrik çarpması riski söz 
konusudur. 

• Güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından ürünün kullanımına 
yönelik talimat verilmedikçe veya gözetim altında tutulmadıkça, 
çocukların kullanımına veya azalmış fiziksel, duyusal veya zihinsel 
fonksiyonlara sahip veya deneyimsiz ya da bilgisiz kişilerin 
kullanımına uygun değildir. 
 

 
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 
• Akıllı telefonlar veya tabletler gibi USB-C™ cihazları için kompakt 

şarj cihazı 
• 20 W'a kadar şarj gücünü destekler - Güç Kaynağı (PD 3.0) ile 

uyumludur 
• Entegre aşırı gerilim koruması/aşırı akım koruması/kısa devre 

koruması 
• En yüksek güvenlik derecesi için otomatik kurtarma özelliğine 

sahip entegre aşırı ısınma koruması 
• LED şarj ekranı 
• Kompakt boyutları sayesinde hareket halinde kullanım için 

idealdir 
• Yangına dayanıklı malzemeden yapılmış muhafaza 
• 20 W şarj adaptörlü birçok akıllı telefon/tablet ile uyumludur 
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ÜRÜNE GENEL BAKIŞ 

 
1. USB-C™ güç beslemesi 
2. LED şarj göstergesi 
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TEKNİK ÖZELLİKLER 
• Bağlantı: USB Type-C™ 
• Giriş gerilimi: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz 
• Fiş adı: CEE-7/16 Euro fiş (Type C) 
• Beklemede güç tüketimi: 0,1 W 
• Çıkış gerilimi: 5 V/3 A, 9 V/2,22 A (20 W maks.) 
• 20 W şarj kapasitesi ile Power Delivery 3.0'ı destekler 
• Aşırı gerilim koruması/aşırı akım koruması/aşırı yük koruması/kısa 

devre koruması 
• Otomatik kapatma ve kurtarma özelliği sayesinde aşırı ısınmaya 

karşı koruma (otomatik kurtarma) 
• Çalışma sıcaklığı: 0 °C ila 40 °C 
• Depolama sıcaklığı: -20 °C ila +85 °C  
• Çalışma nemi: %20 ila %90 BN (yoğuşmasız) 
• Depolama nemi: %5 ila %95 BN (yoğuşmasız) 
• Boyutlar: U 64,1 x G 44 x Y 27,7 mm 
• Renk: Beyaz 
• Ağırlık: 59 g 

 
 

ÇALIŞTIRMA   
Çalıştırma Prosedürleri 
3. Seyahat şarj cihazını prize takın. 
4. Kablonun bir USB konektörünü seyahat şarj cihazının Type-C 

arayüzüne takın ve kablonun diğer konektörünü elektronik cihaza 
(cep telefonu, MP3, tablet, PC, vb.) takın  

5. Elektronik cihaz tamamen şarj olduktan sonra lütfen seyahat şarj 
cihazının fişini çekin. 
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Çalıştırma Notları 
1. Optimum performans için lütfen seyahat şarj cihazını kullanım 

kılavuzuna göre kullanın. 
2. Lütfen şarj cihazını 100-240VAC gerilim aralığında olması gereken 

prize takın. 
3. Kullandıktan sonra lütfen seyahat şarj cihazının fişini çekin. 

Not: Ürünlerimiz koruma fonksiyonlarına sahip olup, yukarıdaki iki 
ipucu sadece güvenliğe ilişkin önerilerdir. 

4. Seyahat şarj cihazını, spesifikasyon uyumsuzluğundan 
kaynaklanan herhangi bir sorunu önlemek için spesifikasyonlara 
uygun olmayan bir elektronik ürünle kullanmayın. 

5. Seyahat şarj cihazının kullanım sürecinde biraz fazla ısınması 
normaldir. 

6. Hareket şarj cihazı aşırı akım, aşırı sıcaklık veya kısa devre 
koruması altında çalışmayı durdurduğunda, lütfen otomatik olarak 
tekrar çalışmaya başladıktan sonra cihazı fişten çekin, ardından 
cihazın bu şarj cihazı ile uyumlu olup olmadığını kontrol etmeniz 
gerekir. 

7. Seyahat şarj cihazını ocak, mum ve benzeri ateş kaynaklarına 
yaklaştırmayın. 

8. Seyahat şarj cihazının yüzme havuzu, küvet gibi yerlerde sıvılara 
batmasına izin vermeyin. 

9. Seyahat şarj cihazını aşındırıcı temizlik maddesi ile yıkamayın. 
10. Seyahat şarj cihazı düzgün çalışmıyorsa, lütfen bölgenizdeki 

mağaza veya distribütörle iletişime geçin. 
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GERİ DÖNÜŞÜM 
Elektronik ürün veya ambalajı üzerindeki bu sembol, elektronik 
ürünün (pil dahil) evsel atık olarak değerlendirilmemesi gerektiğini 
gösterir. Bunun yerine, elektrikli ve elektronik ekipmanların geri 
dönüşümü için uygun toplama noktasına teslim edilmelidir. Dahili 
pilleri çıkarmaya çalışmayın. Dahili piller yalnızca bir atık işleme tesisi 
veya eğitimli bir servis uzmanı tarafından çıkarılmalıdır. 

 
Ürünün doğru şekilde bertaraf edilmesini sağlamakla, bu ürünün 
uygun olmayan atık kullanımından kaynaklanabilecek çevre ve insan 
sağlığı açısından potansiyel negatif sonuçların önlenmesine yardımcı 
olursunuz. Malzemelerin geri dönüşümü doğal kaynakların 
korunmasına yardımcı olacaktır. Ürünün geri dönüşümü hakkında 
daha fazla bilgi edinmek için lütfen tavsiye almak üzere yerel 
belediyenize veya evsel atık imha servisinize başvurun. 
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