Instrukcja obsługi
Unitek ładowarka samochodowa SMART 3x USB
2.4A

Poznań 2018

Poręczna, uniwersalna ładowarka samochodowa dla każdego!
3 porty USB o wysokim prądzie ładowania - 2,4A każdy, sprawią, że telefon
naładuje nie tylko kierowca i pasażer, ale do zasilania będzie można podłączyć
także nawigację GPS. Ładowarkę podłączymy do gniazda zapalniczki 12 lu 24V, a
jej moc maksymalna to 24W. Aluminiowe wykończenie sprawia, że pasuje do
każdego auta i gwarantuje, że będzie nam służyć latami.

Inteligentne ładowanie
Ładowarka Uniteka została wyposażona w inteligentny chipset
standardu BC 1.2, który dba nie tylko o szybkie i właściwe
ładowanie, ale znacznie wydłuża czas życia baterii ładowanego
urządzenia dzięki inteligentnemu sterowaniu procesem
ładowania i automatycznemu odcinaniu napięcia w momencie,
gdy bateria jest już naładowana. Ładuje 3 urządzenia
jednocześnie, dbając o każde z osobna.
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Bezpieczeństwo najważniejsze!
Ładowarka posiada zabezpieczenia przed: przegrzaniem,
zwarciem i przeładowaniem i zbyt wysokim napięciem.

Importer i dystrybutor: Konsorcjum FEN Sp. z o.o., ul. Czarnkowska 13, 60-415 Poznań
e-mail: sales@fen.pl;

www.fen.pl
Strona 3

Specyfikacja:
•
•
•
•
•
•

Wymiary: 80 x 22 x 44mm
Porty: 3x USB 5V, 4,8A w sumie
Napięcie wejściowe 12V/24V
Moc: 24W
Dioda LED:
Wykonanie: aluminium

Instrukcja obsługi:
• Podłącz ładowarkę do gniazda zapalniczki
• Przy użyciu dołączonego przewodu lub dedykowanego do urządzenia,
podłącz do ładowarki oraz odbiornika
• Ładowanie rozpocznie się

Informacje ogólne:
• Prąd ładowania zależny jest od podłączonego urządzenia i przez nie jest
ustalane, podana wartość prądu jest to maksymalna wartość jaką
ładowarka może przekazać
• Porty mają wydajność 2,4A ale nie większą niż sumaryczne 4,8A na
wszystkie porty.
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Gwarancja:
Konsorcjum FEN Sp. z o.o. prowadzi serwis gwarancyjny produktów oferowanych w serwisie dealerskim
www.fen.pl.
Procedury dotyczące przyjmowania urządzeń do serwisu są odwrotne do kanału sprzedaży tzn.: w
przypadku uszkodzenia urządzenia przez klienta końcowego, musi on dostarczyć produkt do miejsca
jego zakupu.

Skrócone zasady reklamacji sprzętu:
Reklamowany sprzęt powinien być dostarczony w stanie kompletnym, w oryginalnym opakowaniu
zabezpieczającym lub w opakowaniu zastępczym zapewniającym bezpieczne warunki transportu i
przechowywania analogicznie do warunków zapewnianych przez opakowanie fabryczne.
Szczegółowe informacje dotyczące serwisu można znaleźć pod adresem www.fen.pl/serwis
Konsorcjum FEN współpracuje z Europejską Platformą Recyklingu ERP w sprawie zbiórki zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Lista punktów, w których można zostawiać niepotrzebne
produkty znajduje się pod adresem www.fen.pl/download/ListaZSEIE.pdf
Informacja o przepisach dotyczących ochrony środowiska
Dyrektywa Europejska 2002/96/EC wymaga, aby sprzęt oznaczony symbolem znajdującym się na
produkcie i/lub jego opakowaniu ("przekreślony śmietnik") nie był wyrzucany razem z innymi
niesortowanymi odpadami komunalnymi. Symbol ten wskazuje, że produkt nie powinien być usuwany
razem ze zwykłymi odpadami z gospodarstw domowych. Na Państwu spoczywa obowiązek wyrzucania
tego i innych urządzeń elektrycznych oraz elektronicznych w wyznaczonych punktach odbioru.
Pozbywanie się sprzętu we właściwy sposób i jego recykling pomogą zapobiec potencjalnie negatywnym
konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. W celu uzyskania szczegółowych informacji o
usuwaniu starego sprzętu prosimy się zwrócić do lokalnych władz, służb oczyszczania miasta lub sklepu,
w którym produkt został nabyty.
Powyższa instrukcja jest własnością Konsorcjum FEN Sp. z o.o.

Dział Wsparcia Technicznego
Konsorcjum FEN Sp. z o.o.
Kontakt: support@fen.pl
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