
Uchwyt samochodowy do Samsung Galaxy S6 12/24 V,
800 mA

Szanowny Kliencie,

dziękujemy za zakup uchwytu samochodowego do Samsung Galaxy S6.

Prosimy  o  przeczytanie  instrukcji  i  przestrzeganie  podanych  wskazówek  i  porad,  aby  mogli

Państwo optymalnie korzystać z nowego produktu.

Pearl24 Sp. z o. o.
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Zawartość zestawu:

• Uchwyt samochodowy z łabędzią szyją (PX8071)

• Adapter (PX8671)

• Adapter do łabędziej szyi (HZ2596)

• Instrukcja obsługi.

Dane techniczne

• Napięcie wejściowe: 12 V 

• Napięcie wyjściowe USB: 5 V 

• Natężenie prądu (złącze USD): 800 mA.

Użytkowanie

1. Najpierw należy przymocować mały adapter (PX8671) do adaptera uchwytu (HZ2596) od

wypukłej strony.

2. Tak złożony adapter należy połączyć z łabędzią szyją (PX8071).

3. Następnie należy włożyć uchwyt do zapalniczki samochodowej.

4. Telefon należy włożyć do uchwytu i podłączyć do zasilania za pomocą kabla USB. W tym

celu  należy  zdjąć  osłonę  portów  USB  znajdującą  się  nad  wejściem  do  zapalniczki

i podłączyć kabel USB. Gdy telefon jest zasilany świeci się wskaźnik pracy.

WSKAZÓWKA

Można ładować jednocześnie 2 urządzenia.
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Bezpieczeństwo

• Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z zasadami prawidłowego korzystania

z produktu. Zaleca się przechowywanie instrukcji w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie

potrzeby mogli Państwo zweryfikować informacje.

• Wszelkie modyfikacje produktu obniżają poziom jego bezpieczeństwa. UWAGA! Istnieje

ryzyko obrażeń!

• Nie należy rozkładać ani naprawiać urządzenia samodzielnie!

• Zaleca się ostrożne obchodzenie się z produktem. Produkt może ulec uszkodzeniu w wyniku

uderzenia, wstrząsów lub upadku nawet z niewielkiej wysokości.

• Produkt należy trzymać z dala od wilgoci i wysokiej temperatury.

• Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie oraz innych płynach.

• Wszelkie  prawa  do  wprowadzania  zmian  technicznych  oraz  eliminacji  błędów  są

zastrzeżone.

Ważne wskazówki dotyczące utylizacji

Urządzenia elektrycznego nie zalicza się do odpadów gospodarstwa domowego. W celu właściwej

utylizacji  urządzenia należy skontaktować się  z  organizacją  odpowiedzialną za  zbiórkę elektro-

odpadów w wybranej miejscowości.

Deklaracja zgodności

PEARL.GmbH  oświadcza,  że  produkt  PX-5995  jest  zgodny  z  dyrektywą  EMV  2004/108/EG

i dyrektywą RoHS 2011/65/EU. 
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