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Beskrivning 
Det estetiska, kubformade grenuttaget från DIGITUS® har 3 säkerhetsuttag 
och 3 USB-ladduttag för laddning av mobila enheter, som surfplattor och 
smarta telefoner. Uttagen ger en effekt på upp till 3.860 W (230 V/16 A) och 
är försedda med skyddskontakter. Uttagens placering runt kuben löser 
enkelt platsproblem och överlappningar när du använder stora 
stickkontakter eller adaptrar. De tre integrerade USB-portarna passar mobila 
enheter med USB-A-laddkabel och tillhandahåller en total laddström på upp 
till 2,4 A. USB-portarna kan kopplas från separat med den belysta på/av-
knappen. Integrerade säkringar skyddar de anslutna USB-enheterna mot 
överspänning och kortslutning. Säkerhetsfunktionerna kompletteras av det 
flambeständiga materialet (PC) och kubens utformning. Den är ett riktigt 
blickfång hemma, på kontoret eller i konferensrummet. 

Grundfunktioner 
Kontrollera att enheten inte är skadad innan du använder den första 
gången. Om produkten uppvisar skador får den inte användas. 
• Anslut stickkontakten till ett eluttag. Försäkra dig om att enheten  

är avstängd och att ingen kan snubbla över den anslutna kabeln. 
• Tryck på vippknappen på grenuttagets framsida för att koppla in 

enheten. Kontrollampan lyser orange. 
• Anslut önskade enheter till avsedda uttag. 
• Stäng av produkten med på/av-knappen när den inte används. 
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Egenskaper och fördelar 
• 3 integrerade säkerhetsuttag 
• 3 integrerade USB-portar (USB A) för laddning av surfplattor och 

smarta telefoner 
• Separat på/av-knapp för USB-portarna, med LED-belysning 

(funktionsindikator) 
• Skydd mot överspänning och kortslutning för anslutna USB-enheter 
• Flambeständig plast (PC) 
• Platssparande, kompakt kubform 
• Stickkontakterna och nätadaptrarna är inte i vägen för varandra som  

på vanliga grenuttag 
• Idealiskt för hemmet och kontoret 

 

Tekniska specifikationer 
USB-portar 3 x USB A (totalt 5 V / 2,4 A)  

max. 12 W 
AC-uttag 3 x säkerhetsuttag 

230 V / 50 Hz / 16 A / 3.860 W 
Kontaktskydd Uttagens kontakter är försedda med 

plastskydd 
Ingångsspänning 230 V DC / 50 Hz, 16 A 
Utgångsspänning USB Totalt 5 V DC / 2,4 A 
Huvudkabel 1,4 m med säkerhetsstickkontakt 

typ F (CEE 7/4) 
Mått (L x B x H) 93 x 93 x 72 mm 
Vikt 416 g 
Färg Vit/grå 
Genomsnittlig effekt  82,5 % 
Effektivitetskrav 79,9 % 
Strömförbrukning utan ansluten 
belastning 

0,10 W 
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Produktdetaljer 

 

 

1) På/av-knapp   
2) 3x USB-portar 
3) 3x jordat uttag 
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Allmänna säkerhetsåtgärder och underhåll 
• Produkten är endast avsedd för privat, icke-kommersiell användning  

i hushåll 
• Den är en elektronisk enhet som ska användas och förvaras utom 

räckhåll för barn 
• Enheten är ingen leksak. Använd den uteslutande utom räckhåll  

för barn 
• Säkerhetslampan kan skadas till följd av icke fackmässig användning 
• Undvik att tappa produkten och utsätt den inte för kraftiga strömspikar 
• Skydda produkten mot extremt höga eller extremt låga temperaturer 
• Anslut enheten till ett eluttag först efter att du har säkerställt att 

uttaget motsvarar angivelserna på enhetens typskylt 
• Överskrid aldrig den maximala belastningskapaciteten hos det 

kubformade grenuttaget (max. 3680 W) 
• Använd enbart uttaget för IT-enheter 
• Använd inte enheten om plastkomponenterna är spruckna, söndriga 

eller deformerade 
• Skydda produkten mot fukt, vatten, regn, snö och vattenstänk.  

Använd den uteslutande i torra miljöer 
• Plocka inte isär produkten i dess enskilda delar Icke fackmässig 

montering kan orsaka elstötar eller funktionsstörningar 
• Placera inte brinnande stearinljus eller öppen låga på eller  

i produktens närhet 
• Använd inte produkten i närheten av värmekällor  

såsom värmeelement eller värmefläktar 
• Förvara det kubformade grenuttaget så att det inte kan falla ned i 

badkar eller handfat 
• Dra inte i kabeln när du lossar enheterna från uttagen eller portarna. 

Fatta alltid tag i stickkontakten 
• Böj eller knäck inte kabeln och dra den inte över vassa kanter 
• Koppla loss produkten från strömförsörjningen när produkten inte 

används 
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Varning 
Produkten utgör en fara för barn och personer med rörelsehinder eller 
begränsad sensorisk förmåga (t.ex. personer med partiell 
funktionsnedsättning, äldre personer med begränsad fysisk eller mental 
förmåga) eller med bristande erfarenhet eller kunskap. 

Brandrisk! 
Felbehäftade elektriska anordningar eller överspänning kan orsaka elektisk 
stöt. 
• Använd aldrig ett kubformat grenuttag som är övertäckt 
• Försäkra dig om att det inte ligger klädesplagg eller andra föremål på 

det kubformade grenuttaget 
• Placera det kubformade grenuttaget så att det inte kan genereras 

värme från närliggande föremål eller möbler 
• Håll det kubformade grenuttaget borta från lättantändliga material och 

föremål. 
• Använd inte det kubformade grenuttaget i miljöer där det finns risk för 

explosion eller brand. 
Koppla inte loss strömförsörjningen förrän du har kopplat från alla enheter. 
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Ansvarsfriskrivning:  

Produktnamn och märkesnamn kan omfatta registrerade varumärken från ytterligare 
tillverkare. Märkningen ™ och ® kan vara utelämnade i bruksanvisningen. Bilderna i 
bruksanvisningen tjänar enbart som referens. De kan uppvisa smärre skillnader i förhållande 
till den faktiska produkten.  
Vi förbehåller oss rätten att utan föregående avisering göra ändringar på här beskrivna 
produkter eller system i syfte att förbättra produktens tillförlitlighet, funktion eller design. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assmann Electronic GmbH förklarar härmed att försäkran om överensstämmelse ingår i 
leveransomfånget. Om försäkran om överensstämmelse saknas kan du rekvirera denna per 
post under nedan angivna tillverkaradress. 

www.assmann.com 
Assmann Electronic GmbH 
Auf dem Schüffel 3 
58513 Lüdenscheid 
Tyskland  
 

http://www.assmann.com/
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