
                                                                                   Návod k obsluze
D401 - Vodotěsná 12 V zásuvka a USB zásuvka pro motocykl

Vážení zákazníci, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento
návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k
uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek
předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento
návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv
přečíst!

Popis: 

 Kvalitní zásuvka s možností upevnění na řidítka, zapalovač konektor
i USB vystup, včetně kabelu a pojistky. Vhodné pro napájení telefonů,
GPS, kamer a dalších zařízení. Jednoduchá instalace- Připevnění na
řídítka (trubku) pomocí objímky.

Délka kabelu: 1,5m. Max proud 10A, USB 5V max. proud 2A.

Bezpečnost:

• Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo 

pozměňování produktů. 

• Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným 

vibracím nebo silnému mechanickému zatížení. 

• Tento přístroj není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout 

díly přístroje nebo se zranit

Použití:

Pozor:

Tento produkt je určen pro 12-24V Motocykly / skútru. Nedoporučujeme používat na jiném vozidle.

Prosím, ujistěte se, že instalace je provedena na rovném ploše.

Ujistěte se, že tato nabíječka je namontovaná na správné místo a je řádně připevněna.

Prosím, zkontrolujte Max sílu vašich elektronických zařízení. 

Prosím vložte gumové kryty, když nejsou zásuvky používány.

Ujistěte se, že gumové kryty jsou namontovány, když prší nebo se práší. (Prach a voda může způsobit selhání)

Prosím, použijte produkt až po nastartování motoru.

Konektory DC musí být odpojeny, když motor nefunguje. Mohlo by dojít k vybití baterie.

Výrobek je navržen tak, aby byl vodotěsný, aby zabránil vniknutí vody do produktu během instalace.

Nepoužívejte elektrické přístroje za největšího výkonu, jak by se mohlo dojít k přehřátí produktu.

Nepoužívejte elektrické zařízení, zapalovač nebo podobně, které by mohly vést k přehřátí.

Nepoužívejte jej, když vaše zařízení baterie má nižší výkon, může to způsobit problémy, které vedou k přehřátí.

Údržba a čištění 

 Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. 
Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto 
prostředky mohly poškodit pouzdro produktu. 

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby 
životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho 
ochraně! 

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného 
zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou. 
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