Informace o produktu Charger Cube
Multifunkční napájecí adaptér Charger Cube je určen pro nabíjení baterií pro různá
zařízení a připojení několika USB ‐ jednotek do osobního počítače (dále jen "PC").
Napájecí adaptér chrání připojená zařízení proti přepětí a baterie proti rychlému
zničení v případě zkratu.
Režim nabíjení: K dispozici jsou tři USB porty označené "for Tab / Phone", které lze
použít pro nabíjení chytrých telefonů (včetně iPhone) a tabletů (včetně iPadu), ,
digitálních fotoaparátů, МР3 a МР4 přehrávačů a jiných zařízení umožňující nabíjení
z USB portu. Čtvrtý USB port označený jako "[Universal]" se nachází v blízkosti micro
USB konektoru a lze ho použít pro zařízení, která nejsou určena pro nabíjení přes
port USB.
Režim HUB: Při připojení k PC ChargerCube pracuje v kombinovaném režimu.
Poskytuje režim nabíjení i režim pro přenos dat.
Obsah balení:

‐ ChargerCube s napájecím kabelem
‐ Kabel USB ‐ micro USB
Funkce:
‐ Jednoduché připojení do elektrické zásuvky.
‐ Čtyři nabíjecí porty v jednom, umožňující rychlé a pohodlné nabíjení.
‐ Kompatibilita s většinou mobilních zařízení (smartphony, tablety navigace,
fotoaparáty, headsety a dalšími USB zařízeními).
‐ LED indikátory umožňující kontrolovat stav nabití připojených zařízení.

‐ Funkce HUB zajišťuje multifunkční možnosti zařízení.

Technická specifikace:
Zařízení

napájecí adaptér s 4 USB porty

Model

ChargerCube

Rozměry

64*64*55 mm

Hmotnost (bez balení)

230 g

Vstupní napětí

100‐240V 50/60Hz

Max. výstupní napětí

5V/2.4A

Kompatibilita

iPhone, iPad, smartphony, tablety, fotoaparáty,
МР3 a МР4 přehrávače a další zařízení s USB, 5V

Návod k použití:
1. Připojte napájecí kabel Charger Cube do elektrické zásuvky. Centrální
LED indikátor na horním panelu bude svítit zeleně.
2. Připojte USB zařízení do USB konektorů na horním panelu nabíječky.
LED indikátor u USB konektoru s připojeným zařízením se rozsvítí zeleně.
Zhasne, když je nabíjení dokončeno.
3. V případě přetížení nebo zkratu, se indikátor u příslušného USB portu
rozsvítí červeně; okamžitě odpojte USB zařízení.
4. K přenosu dat připojte zařízení k PC nebo jinému zařízení pomocí
kabelu. Osvětlené indikátory změní svou barvu na modrou.
5. Když je nabíjení dokončeno, odpojte nabitá zařízení a poté odpojte
napájecí kabel ze zásuvky.

