
 

 

HASZNÁLATI UTASÍTÁS 

SZIVARGYÚJTO TŐLTŐ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köszönjük, hogy a WELL terméket választotta. Kérjük, gondosan olvassa el az alábbi utasításokat, és 

tartsa őket elérhető helyen. 

 

Modell száma: PSUP-CAR-MAGIC-WL 

 

 

 

 

 

 

 
 



Funkció 

• Két szivargyújtó aljzat 12V-24V feszültséget ad ki, amely megegyezik az autójával, töltse a GPS-t és más 

eszközöket egyszerre. 

 

• Kettős USB -port 

Az egység két független energiagazdálkodási chipből épül fel.  

A narancssárga USB -port a QC3.0 gyorstöltő port, amely támogatja az 5V/3A, 9V2A, 12V/1.5A töltési protokollt, a 

kék USB -port pedig a Smart2.4A áramkimenetet. 

Két USB -port képes kielégíteni az elektronikus eszközök, például az Apple, a Samsung, a Huawei és a táblagépek 

gyors töltési igényeit. 

 

• C típusú port töltése 

Android- Maximális támogatás 1,5A töltés IOS- Maximális támogatás 2,4A töltés 

 

•Biztosíték 

Ennek a terméknek az alján cserélhető 10A -es autóbiztosíték található. 

Rövidzárlat esetén a készülék pillanatnyi magas feszültséget generál. Az áramkorlátozó feszültségtartomány 

túllépése után a termék beépített autóbiztosítéka időben lekapcsolhatja az áramot az autóáramkör és az elektronikus 

berendezések védelme érdekében. 

 

• Szivargyújtó aljzat és kapcsoló 

Két be/ki kapcsoló vezérli a cigarettaaljzatokat, így nem kell csatlakoztatnia és kihúznia a GPS -t. Csökkentse a 

kopást, növelje az eszközök élettartamát. 

 

• Feszültség emlékeztető 

Intelligens LED kijelzővel megfelelően jelzi az autó feszültségét. Ha az autó feszültsége 12V alatti, villogó számmal 

figyelmeztet. 

 

• Hatály 

Ez a termék nem korlátozza a járműterületet, plug and play, nem kell rögzíteni a kijelölt helyzetben, szebb és 

helytakarékos, könnyen használható és könnyen kezelhető 

 

Hogyan kell használni 

Dugja be az autó szivargyújtó aljzatába az autó bekapcsolása után. 

Csatlakoztassa eszközeit ehhez az adapterhez, és kezdje el tölteni. 

 

Leírás 

Bemeneti feszültség: 12V-24V 

USB kimenet, C típusú port  

QC3.0+(2.4A port és C típusú) megosztott, 

összesen 3.4A 

Üzemhőmérséklet: 0 ℃ -60 ℃ 

MAX teljesítmény: 120W 

Kijelző: Sárga LED szám 

Védelem: Túlfeszültség védelem 

Túltöltés elleni védelem 

Túlmelegedés elleni védelem 

Túlfeszültség védelem 

Rövidzárlat elleni védelem 

Biztosíték: Autóbiztosíték 10A 

USB port védelmi áram 5,3A +/- 0,2 hiba 

Anyag: ABS 



 

   1. Be/ki kapcsolók 

  2. Szivargyújtó foglalat 

  3. Narancssárga USB port támogatás: 

   QC 3.0 gyors töltési protokoll 

  Kék USB port támogatás: 

 Intelligens 2.4A áramkimeneti töltés 

   4. C-típusú port töltése 

 

 
 

 

 

Biztosítékcsere módszer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Húzza ki a sérült biztosítékot a gép aljáról, és helyezze be a tartalék biztosítékot a normál használat folytatásához 

 

Óvintézkedések 

• Ez a termék kompatibilis a 12-24 V közötti feszültséggel. Kérjük, ne próbálkozzon más modellekkel, mint más 

feszültségek, hogy elkerülje a szükségtelen veszélyeket. 

• Kérjük, tartsa távol gyermekektől. 

• Sérülés esetén ne szerelje szét. 

• Kérjük, húzza ki a konnektorból, ha nincs rá szüksége. 

 

Garancia 

A garancia nem terjed ki a következőkre: 

• A garanciaidő lejárta. 

• Szerelje szét ezt a terméket engedély nélkül. 

• A nem rendeltetésszerű használat kárt okozhat. 

 

 

A  használt  elektromos és elektronikus  készülékek   speciális  hulladék kategóriába  tartoznak, 

begyűjtésük, tárolásuk és újrafeldolgozásuk  fontos, ezáltal  elkerülhetjuk az üvegház hatást  

okozó gázok vagy nehézfémek által okozott környezeti szennyeződést, melyek ártalmasak  az 

emberi egeszségre  es testi épségre. Ez okból kifolyalag kérjuk a használt elektromos és 

elektronikus keszülékeket, berendezéseket leadni az erre a célra létrehozott  speciális hulladék 

gyűjtő központokba, ezáltal hozzájárulván a helyes ujrahasznosítási folyamathoz,  oltalmazván 

környezetünket  és  erőforrásainkat. Ne feledje! Minden egyes elektromos es elektronikus 

készülék  amely a hulladék gyűjtőbe, a földre vagy a víz partjára kerül  szennyezi a környezetet! 

Az elkülönített gyűjtést ígénylő, hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés jelölese a 

mellékelt ábra szerint. 

 

 

Forgalmazó: 

VITACOM ELECTRONICS SRL. 

Adószám: RO 214527 

400495 Kolozsvár (Cluj-Napoca), Bună Ziua u. SZ.N. 

Tel: +40-264-438401* 

office@vitacom.ro, www.vitacom.ro 
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