Instrukcja obsługi
70mai Dual USB Car Charger
(Midrive CC02)
Należy przeczytać tą instrukcję ze zrozumieniem przed użytkowaniem produktu oraz przechowywać w
bezpiecznym miejscu.

Dziękujemy za wybór 70mai Dual USB Car Charger
Wygląd produktu może się delikatnie różnić z powodu aktualizacji oprogramowania czy pakowania.
Nie jesteśmy odpowiedzialni za zmiany wprowadzone przez producenta. Proszę odnieść się do
poszczególnych funkcji podczas użytkowania produktu.

1. Środki ostrożności
•
•
•
•
•
•
•
•

Aby uniknąć zarysowań powierzchni i innego uszkodzenia sprzętu, unikaj ocierania się produktu
z innymi ciałami stałymi.
Aby zapobiec wadliwemu działaniu i uszkodzeniu sprzętu, proszę używaj go zgodnie z podanym
napięciem wejściowym (12 V / 24 V).
Jeżeli nie używasz produktu przez dłuższy okres czasu, nie zostawiaj go podłączonego do
gniazda zapalniczki.
Nie używaj produktu po jego zetknięciu z wodą lub jeśli jest brudny lub zakurzony.
Jeżeli nie jesteś profesjonalnie przeszkoloną osobą, proszę nie próbuj rozmontowywać ani
naprawiać produktu indywidualnie.
Nie poddawaj produktu na nadmierne działanie źródeł ciepła, otwartego ognia lub otoczenia, w
których temperatura otoczenia przekracza 60 ℃.
Nie przechowuj produktu w bezpośrednim świetle słonecznym.
Nie doprowadzaj do zwarcia produktu.

2. Przedstawienie produktu

3. Użytkowanie produktu
Produkt obsługuje szybkie ładowanie oznaczane jako QC3.0. Przed użyciem ładowarki zdejmij lub
otwórz pokrywę gniazda zapalniczki. Upewnij się, że wnętrze jest czyste i nie ma w nim żadnych ciał
obcych. Następnie umieść ładowarkę w gnieździe zapalniczki, kontrolka świetlna będzie świecić stałym
białym kolorem w trakcie ładowania.
70mai Dual USB Car Charger ma inteligentną funkcję kontrolowania temperatury urządzenia. Gdy
temperatura będzie zbyt wysoka urządzenie automatycznie przerwie ładowanie. Po powrocie
temperatury do bezpiecznej, urządzenie wznowi pracę/ładowanie.

4. FCC
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 Zasad FCC, która mówi o tym, że działanie podlega dwóm
następującym warunkom:
1. to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń
2. to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą
powodować niepożądane działanie.

5. Zawartość pudełka
•
•
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6. Specyfikacja techniczna
Model: Midrive CC02
Napięcie wejściowe: 12V / 24V
Napięcie wyjściowe(port czarny): 5V 1A
Napięcie wyjściowe(port pomarańczowy): 5 V 3 A, 9 V 2 A, 12 V 1,5 A.
Ilość portów: Dwa porty USB
Temperatura pracy: od 0 ℃ do 30 ℃
Temperatura przechowywania: od -30 ℃ do +80 ℃

Serwis producenta: help@70mai.com

7. Deklaracja zgodności CE
Producent 70mai Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z obowiązującymi
dyrektywami i normami europejskimi i ich poprawkami. Pełny tekst deklaracji zgodności EU jest
dostępny do pobrania z tej strony internetowej: http://help.70mai.asia/1193.html

8. Utylizacja sprzętu
Wszystkie produkty, na których umieszczony jest symbol pokazany(po lewej stronie tego
tekstu) zostały sklasyfikowane jako odpady elektryczne(WEEE zgodnie z dyrektywą
2012/19/EU). Z tego względu muszą być utylizowane w punktach recyklingu odpadów
elektrycznych. Pod żadnym pozorem nie powinny być wyrzucane razem z odpadami
komunalnymi.

