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Originální návod k obsluze
USB adaptér
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Pro použití výhradně v suchých místnostech.

Nebezpečí! - K omezení rizika zranění osob si prostudujte návod k obsluze.
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Nebezpečí!
Při používání zařízení je nutno dodržovat několik bezpečnostních opatření k zamezení úrazů a škod.
Prostudujte si prosím pečlivě celý návod k obsluze a bezpečnostní předpisy. Tento návod uchovejte na
bezpečném místě, aby byly informace vždy k dispozici. Při předávce zařízení jinému uživateli vždy
zároveň předejte tento návod k obsluze a bezpečnostní předpisy. Neneseme žádnou odpovědnost za
škodu nebo za havárie, k nimž dojde v důsledku nedodržování tohoto návodu a bezpečnostních pokynů.

Bezpečnostní předpisy

1.

Příslušné bezpečnostní informace naleznete v přiložené brožuře.
Nebezpečí!
Prostudujte si veškeré bezpečnostní předpisy a pokyny. Každá chyba při nedodržování
bezpečnostních předpisů a pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, vzniku požáru anebo
vážnému zranění.
Uchovejte veškeré bezpečnostní předpisy a pokyny na bezpečném místě pro použití v budoucnu.
a) Nabíjecí jednotka není povolena pro nabíjení normálních baterií.
b) Vyžaduje se dostatečné větrání.
c) Informace o proudu a napětí na akumulátoru musí být stejné jako informace na nabíjecí jednotce.
d) Nevystavujte nabíjecí jednotku vodě nebo dešti.
e) Nevhazujte staré nebo poškozené baterie do vody nebo ohně. Dodržujte pokyny pro ochranu
životního prostředí.
f) Umístěte nabíjecí jednotku mimo všechny zdroje tepla.
g) Neodstraňujte nabíjecí jednotku. Vezměte je do autorizovaného servisu, pokud jsou potřeba opravy
nebo opravy. Nesprávná montáž může způsobit elektrický šok a dokonce i smrt nebo požár.
h) Děti musí být vždy pod dohledem, aby se zajistilo, že nebudou hrát se zařízením.
i) Používejte pouze kabely USB, které jsou v bezvadném stavu.

Uspořádání a dodávané prvky

2.
1.
2.
3.
4.

3.

LED kontrolka ON
Spínač ON
Port 1
Port 2

Účel použití

Adaptér pro baterii USB je určen pro nabíjení a ovládání mobilních telefonů, tabletových počítačů,
fotoaparátů a MP3 přehrávačů, které lze nabíjet a provozovat pomocí kabelů USB. K dispozici jsou
2 porty USB, které lze použít k nabíjení a ovládání 2 zařízení
současně.
Port / výstupní proud: port 1 / 1,0 A
Vhodné zařízení: mobilní telefony, fotoaparáty, přehrávače MP3.
Port / výstupní proud: Port 2 / 2,1 A
Vhodné zařízení: tabletové počítače, mobilní telefony, fotoaparáty, přehrávače MP3.
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4.

Technické údaje

Napájení: ……................................... 18 V DC
Výstupní napětí .................................... 5 V DC
Výstupní proud na portu 1......................... 1,0 A
Výstupní proud na portu 2......................... 2,1 A
Důležité!
Nabíjecí jednotka se smí používat pouze pro lithium-iontové baterie řady Power-X-Change!
Power-X-Change
• 18 V, 1,5 Ah, 5 lithium-iontových článků
• 18 V, 3,0 Ah, 10 lithium-iontových článků
• 18 V, 5,2 Ah, 10 lithium-iontových článků

5.
•
•
•
•
•

Obsluha

Zatlačte adaptér na akumulátor, který zaskočí na své místo.
Připojte zařízení kabelem USB k příslušnému portu USB adaptéru (viz bod 3.).
Aktivujte spínač ON (2). LED kontrolka ON (1) se rozsvítí červeně.
Pokud není připojeno žádné zařízení, červená kontrolka LED zhasne.
Chcete-li znovu vyjmout baterii, stiskněte tlačítko (a) (viz obrázek 2) a vytáhněte adaptér baterie.

Nejlepších výsledků dosáhnete tím, že nabijete baterii, dokud nebude plná.

6.

Čištění a údržba

Nebezpečí!
Vždy vytáhněte akumulátor před zahájením čištění.
Zařízení nesmí být skladováno na vlhkém místě nebo tam, kde jsou žíravé plyny. Držte ji na suchém
místě mimo dosah dětí.

6.1
Čištění
Udržujte povrch zařízení čistý a otřete ho pouze suchým hadříkem.
6.2

Údržba

V zařízení nejsou žádné jiné součásti, které vyžadují údržbu. Zařízení nelze oddělovat. Pokud je
zařízení poškozeno, obraťte se na dodavatele nebo výrobce.

-5-
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7.

Likvidace a recyklace

Zařízení je dodáváno v obalu, jenž zařízení chrání
před poškozením při přepravě. Suroviny z tohoto
obalu lze znovu použít nebo recyklovat. Zařízení
a jeho příslušenství jsou vyrobeny z různých
druhů materiálu, například z kovů a plastů. Vadné
zařízení nikdy neukládejte do domovního odpadu.
Mělo by se odnést na vhodné sběrné místo k
řádné likvidaci. Pokud nevíte, kde se takové
sběrné místo nachází, poradí vám na místním
úřadě.

-6-
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Pouze pro země EU
Nikdy neodkládejte elektrické nářadí do domovního odpadu.
Staré elektrické nářadí se v souladu s Evropskou směrnicí 2012/19/EC o odpadních elektrických a
elektronických zařízeních a s její implementací do národní legislativy musí oddělit od ostatního
odpadu a likvidovat ekologicky, např. odevzdáním do sběrného dvora.
Recyklace jako alternativa ke zpětnému odběru:
Alternativní možností vrácení zařízení výrobci je pro majitele elektrického zařízení zajištění jeho řádné
likvidace, pokud si již nechce zařízení nechávat. Staré zařízení lze odevzdat na vhodné sběrné místo,
které zařízení zlikviduje v souladu s národními předpisy pro recyklaci a odstraňování odpadů. To se
netýká případného příslušenství nebo pomůcek bez elektrických součástí, jež byly dodány se starým
zařízením.
Přetisk nebo reprodukce jiným způsobem dokumentace a dokladů k výrobkům nebo jejich částí je
povolena pouze s výslovným souhlasem společnosti iSC GmbH.
Technické změny vyhrazeny

Tato zásilka obsahuje lithium-iontové akumulátory.
V souladu se zvláštním ustanovením 188, nepodléhá tato zásilka předpisům o přepravě
nebezpečných nákladů (ADR). Pozor, křehké. Nebezpečí požáru v případě poškození přepravního
obalu. Pokud dojde k poškození přepravního obalu: Zkontrolujte a dle potřeby přebalte. Pro bližší
informace kontaktujte: 0049 1807 10 20 20 66 (pevná linka 14 ct/min, mobilní telefon max. 42 ct/min)
Mimo Německo budou účtovány poplatky za běžný hovor na pevnou linku v Německu.

CZ
Záruční certifikát
Vážený zákazníku,
Všechny naše výrobky podléhají přísným kontrolám kvality s cílem zajistit, že je dostanete v perfektním stavu.
Jestliže i přesto dojde u vašeho zařízení k nějaké závadě, prosím kontaktujte naše servisní oddělení na
adrese uvedené na záručním listu. Samozřejmě, že pokud nám raději zavoláte na níže uvedené telefonní
číslo servisní služby, rádi vám nabídneme naši pomoc. Prosím vezměte na vědomí následující podmínky, při
kterých je možno uplatnit záruční nároky:
1. Tyto záruční podmínky pokrývají doplňková záruční práva, a žádným způsobem neovlivňují statutární
záruční práva. Neúčtujeme vám za tuto záruku.
2. Naše záruka pokrývá pouze problémy způsobené materiálovými a výrobními závadami, a je omezena na
odstranění těchto závad, nebo na výměnu zařízení. Upozorňujeme, že naše zařízení není určeno ke
komerčnímu, obchodnímu ani průmyslovému využití. A obráceně, tato záruka se stává neplatnou, jestliže je
zařízení použito ke komerčním, obchodním nebo průmyslovým využitím, nebo pro ostatní podobné činnosti.
Z naší záruky je také vyjmuto následující: kompenzace za škody při transportu, škody způsobené
nedodržením pokynů pro instalaci /montáž, nebo škody způsobené neodbornou instalací, nedodržením
provozních pokynů (například připojením k chybnému typu zdroje napětí nebo proudu), zneužitím nebo
nevhodným použitím (jako je přetěžování zařízení nebo použití neschválených nástrojů nebo příslušenství),
nedodržováním předpisů pro údržbu nebo bezpečnostních předpisů, vniknutím cizích tělísek do zařízení
(například písku, kaménků nebo prachu), účinky síly nebo externími vlivy (například poškození způsobené
pádem přístroje), a dále normálním opotřebením vyplývajícím ze správné činnosti zařízení. Toto platí
především pro dobíjecí baterie, pro které i přesto poskytujeme záruku na dobu 12 měsíců. Tato záruka se
stává neplatnou v případě jakéhokoli pokusu o neoprávněnou manipulaci s tímto zařízením.
3. Záruka platí po dobu 2 roků od data nákupu zařízení. Záruční nároky musí být uplatněny před koncem
záruční doby, a do dvou týdnů po zjištění závady. Po uplynutí záruční doby nebudou přijaty žádné reklamační
nároky. Původní záruční doba zůstává v platnosti i v případě provedených oprav nebo vyměněných dílů.
V těchto případech provedené práce nebo namontované díly nejsou důvodem k prodloužení záruční doby,
ani k poskytnutí jakékoli nové záruky z důvodu provedené práce nebo namontovaných dílů. Toto také platí v
případě použití servisu na místě.
4. Pro uplatnění záručního nároku, prosím odešlete vaše závadné zařízení, bez poštovného, na níže
uvedenou adresu. Prosím přiložte buď originál nebo kopii vašeho prodejního dokladu, nebo jiný datovaný
doklad o nákupu. Prosím uchovávejte váš prodejní doklad na bezpečném místě, neboť je to váš doklad o
nákupu. Pomůže nám, jestliže popíšete co nejpodrobněji povahu daného problému. Jestliže bude závada
pokryta naší zárukou, vaše zařízení buď okamžitě opravíme a vrátíme vám, nebo vám zašleme nové
zařízení.
Samozřejmě vám také rádi nabídneme zpoplatněný servis oprav jakýchkoli závad, které nejsou pokryty naší
zárukou, nebo také jednotek, které také nejsou již pokryty naší zárukou. Pro využití tohoto servisu, prosím
zašlete zařízení na naši servisní adresu.
Také si povšimněte omezení této záruky, týkající se opotřebitelných dílů/materiálů spotřebního charakteru, a
chybějících částí, jak je stanoveno v záručních podmínkách v těchto provozních pokynech.
iSC GmbH · Eschenstraße 6 · 94405 Landau/Isar (Deutschland)
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