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Ładowarka/zasilacz samochodowy USB

„C600”
Ver. 1

1. Przeznaczenie
Ładowarka/ zasilacz typ C600 moŜe być zastosowana w urządzeniach wyposaŜonych w odpowiednie
gniazdo mini USB i parametrach zasilania odpowiedniego dla wydajności napięciowej i prądowej tej
ładowarki/zasilacza.
2. Zastosowanie:
Nawigacje samochodowe, kamery samochodowe, telefony, akcesoria samochodowe
urządzenia multimedialne, Tablety
2. Zalety
Jako jedna z nielicznych tego typu urządzeń została zaprojektowana w taki sposób aby po podłączeniu
do niej nawigacji samochodowych nie przełącza urządzenia do trybu komunikacji z komputerem
4. Zalecenia
Urządzenie moŜe przystosowane jest do pracy w warunkach o normalnej wilgotności powietrza , bez
kondensacji. Urządzenie naleŜy podłączyć bezpośrednio do gniazda zasilanego z akumulatora.

GWARANCJA.
Producent udziela gwarancji na okres 12 miesięcy od daty zakupu i zobowiązuje się do bezpłatnej
naprawy urządzenia, jeŜeli w okresie tym wystąpią wady z winy producenta. Wadliwe urządzenie naleŜy
dostarczyć do miejsca zakupu w stanie czystym i na własny koszt wraz z niniejszą gwarancją,
paragonem zakupu lub fakturą VAT i krótkim opisem uszkodzenia. Koszt demontaŜu i montaŜu
urządzenia ponosi uŜytkownik. Gwarancja nie obejmuje wszystkich uszkodzeń powstałych w wyniku
nieprawidłowego uŜytkowania, samowolnych regulacji, przeróbek i napraw.

5. Uwagi
Zastosowany w ładowarce/ zasilaczu C600 układ przetwarzający moŜe w niektórych samochodach
powodować zakłócenia w odbiorniku radia CB lub radia samochodowego, jeŜeli instalacja zasilanie tych
urządzeń jest podłączona jest do gniazda zasilania ładowarki C600.

IMPORTER:
AMT, 57-100 Strzelin, ul. DzierŜoniowska 14

Wyprodukowano w CHRL

Dane techniczne:
Napięcie wyjściowe wtyk USB
DC 5V +/- 5%
Napięcie zasilania
DC 12-24V
Dopuszczalne obciąŜenie wyjścia
1,5A
Urządzenie jest zgodne z wymogami dyrektyw
2006/95/EC
2004/108/EC

Temperatura pracy w oC
Napięcie zasilania
Dopuszczalne obciąŜenie wyjścia

-20 ÷ +50
DC 12-24V
1,5A

Ochrona środowiska
Produkt ten nie moŜe być traktowany jako odpad domowy i wrzucony do śmieci.
Aby chronić środowiska naturalne zapewnij prawidłową utylizacje.
Informacje dotyczące recyklingu niniejszego produktu otrzymasz w punkcie sprzedaŜy
lub u przedstawicieli władz lokalnych.
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