
Uniwersalny zasilacz impulsowy 1000 mA / 3 – 12 V Revolt (NC5536)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawartość zestawu:

• uniwersalny zasilacz impulsowy

• klucz do regulacji napięcia wejściowego

• złącze USB

• 8 adapterów

• instrukcja obsługi.

Dane techniczne

• wejście: 100-240 V AC, 50/60 Hz

• wyjście: 3 / 4,5 / 5/6 / 7,5 / 9 / 12V DC, 1000mA

• maks. moc: 16,5 W

Użytkowanie

• Najpierw upewnij się, że gniazdo do podłączenia pasuje do adaptera.

• Ustaw  przełącznik  wyboru  liczby  woltów  na  zasilaczu  do  wartości  określonej  przez

urządzenie.

• Upewnij się (na podstawie tabeli), że urządzenie nie ma większego poboru mocy (mA) niż

zasilacz może dostarczyć.

• Dowiedz się, w jaki sposób należy podłączyć gniazdo. 

• Zwykle  biegun  dodatni  znajduje  się  wewnątrz,  a  na  zewnątrz  ujemny.  Jeśli  brak  jest

informacji o polaryzacji, połączenie urządzenia jest na własne ryzyko.

• Teraz podłącz ładowarkę do prądu. Wskaźnik LED się zaświeci i potwierdzi działanie.
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Stosuje biegunowość, która jest 
przeciwna do strzałki na kablu 

zasilającym.

plus w środku         plus na zewnątrz



UWAGA!

Gniazdko musi znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne tak, żeby

w nagłych wypadkach szybko móc je odłączyć.

• Jeśli  podłączone  urządzenie  nie  działa  poprawnie,  należy  natychmiast  sprawdzić

polaryzację.

• Jeśli nie korzystasz z urządzenia, wyjmij je z gniazdka.

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  NC5536  jest  zgodny  z  następującymi  aktualnymi

wytycznymi Parlamentu Europejskiego: 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych
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niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, 2014/30/UE odnoszącej się

do kompatybilności elektromagnetycznej oraz z dyrektywą niskonapięciową 2014/35/UE.
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