
Двойно USB зарядно за кола

Инструкции за употреба

Благодарим ви, че избрахте Wesdar

Ние предлагаме качествени устройства за зареждане.

По-добри устройства за зареждане се предлагат от момента със

 зарядните за автомобили Wesdar

Спецификации

Материал Пластмаса

Входящо напрежение

Изходящо напрежение

Източник на захранване Слотът на автомобилната запалка

Съвместимост  Универсална

Температура/Късо съединение/Ресет/

Входно или изходно свръхнапрежение/

Поднапрежение/Напрежение/Напрежение/

Напрежение/Напрежение/Чип PTC

Защита

Размери

Нетно тегло

Детайли за продукта

LED светлина
Двоен USB изход

5V/2.4A

Позитивен

Негативен

Инструкции

Поставете долния край на зарядното за кола в запалката, която искате да използвате

Трябва да се отбележи, че тъй като запалката има две листови пружини за фиксиране

 на угарката, по-добре го поставете заедно с пистата, вместо запалката да бъде поста-

вена срещу пружината, когато се поставя в запалката за цигари, която може да пов-

реди както нея, така и зарядното.

Мобилни телефони, таблети и други електронни продукти могат да се зареждат, 

когато са свързани с USB дата кабел.

Съвети: Преди да свържете устройството , моля, обърнете внимание на изходния ток

на зарядното за кола.

Някои зарядни устройства за автомобили може да не поддържат зареждане на таблети.

Но сега, с нарастването на обхвата на мобилните аксесоари, зарядното за кола ще

бъде оборудвано с автоматично регулиране на тока, което да гарантира сигурност 

за потребителя.

Съдържание на опаковката

Зарядно за кола –  1 брой

Инструкции за употреба – 1 брой

Мерки за безопасност 

Зареждайте при стартиране на двигателя на автомобила.

Не използвайте зарядното устройство за кола във влажна среда.

Не съхранявайте зарядното устройство за кола във влажна среда.

Подходящата температура за използване е 0-40 °C.

Дръжте далеч от деца

Избягвайте ударе от мълния

Когато телефонът ви е напълно заредено, извадите зарядното от запалката навреме.

Горепосоченото е въведение в метода на използване на зарядното устройство

за кола, надяваме се  да обърнете внимание на безопасността в допълнение

към правилните стъпки, както и да закупите редовни продукти за зарядно

устройство за кола.

Гаранционна карта

Уважаеми потребители, благодарим ви, че закупихте продукт на WESDAR.
За да ви осигурим по-добро обслужване, моля, прочетете внимателно инструкциите за
употреба.
Моля, запазете тази гаранционна карта.
Можете да се свържете с нас на имейл customercare@klt-tech.com, ако имате някакви
въпроси.
Ние ще ви предоставим желаните от вас услуги с удоволствие.
Прочетете повече на www.i-wesdar.com
*Неизправности, причинени от неправилна употреба, не се покриват от гаранцията.

Име на клиент

Информация за контакт

Адрес за контакт

Модел на продукт

Дата на закупуване

Номер на поръчка

Място на закупуване




