
 

 

 

 

 

USB Power Lader 
Lader met 2 USB poorten, auto adapter en 

universele laadkabel 

 

 

ENV-1338C 

 

 

 

  

 

 

G E B R U I K S A A N W I J Z I N G 

 

 

 

Ondersteuning na aankoop. 

Gefeliciteerd met de aankoop van deze Power Lader. 

Met de aankoop van dit apparaat krijgt u niet alleen een 3-jarige garantie maar  

ook een toegewijde helplijn en webondersteuning om u van dienst te zijn. 
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WELKOM 

U heeft een uitstekende keuze gemaakt 

met de aanschaf van dit kwaliteitsproduct. 

Door de aanschaf van dit product heeft u 

de zekerheid en rust van een product dat is 

gefabriceerd volgens de hoogste stan- 

daarden van prestatie en veiligheid, onder- 

steund door de hoge kwaliteitsstandaarden 

van Aldi. 

Wij willen dat u volledig tevreden bent met 

uw aankoop, daarom is wordt dit product 

geleverd met een allesomvattende 3 jaar 

fabrieksgarantie en een uitstekende onder- 

steuning via onze toegewijde helplijn.  

Wij hopen dat u jarenlang plezier heeft van 

het gebruiken van uw aankoop. 
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PRODUCT INSTRUCTIES 

Functies 

 Compact en lichtgewicht  

 Verwisselbare stekker 

 Kleur van de LEDs is blauw 

 Hoge efficiëntie en laag energieverbruik 

 Gemakkelijke en handige bediening 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kijk op www.teknihall.nl  

voor de nieuwste updates. 
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Installatie  
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Installatie van de stekker 

Schuif de gewenste stekker op zijn plek op 

de USB Power Lader. U bent nu in staat om 

uw USB apparaten thuis of in de auto op te 

laden via de USB Power Lader. 

 

Stekker verwijderen 

Om van stekker te wisselen, trek aan de 

stekker en deze zal los komen. U kunt nu 

een andere stekker op de USB Power Lader 

plaatsen. 

 

Compatibiliteit 

Mobiele telefoon / PDA Smart Phone / 

Muziekspeler / Bluetooth Headset / Game 

Console / GPS / Digitaal fotolijstje / Digitale 

camera 

 

Ook compatibel met iPhone en iPod 

Opmerking: Indien beide USB poorten 
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gelijktijdig in gebruik zijn, zal de 2.1A USB 

poort slechts met 1.1A laden, aangezien de 

1A USB poort in gebruik is. 

 

 

SPECIFICATIES  

Adapter 10W 

AC ingang EU stekker, auto 

stekker 

AC ingangsspanning AC 100V-240V 

AC 

ingangsfrequentie 

50/60Hz 

Belastingsregulering ±5% 

Uitgangsspanning 5V 

Uitgangsstroom 2.1A (1 poort),   

1A (2 poorten) 

Uitgang stekker USB TYPE A × 2 

Overspanningsbeveiliging 

Spanningspiekbeveiliging 

Kortsluitingsbeveiliging 
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VERWIJDERING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kijk op www.teknihall.nl  

voor de nieuwste updates. 

Elektrische en elektronische 
apparatuur (EEE) bevat 
materialen, delen en inhoud 
die gevaarlijk kunnen zijn 
voor het milieu en schadelijk 
voor de menselijke 
gezondheid als afval 
bestaande uit elektrische en 
elektronische apparatuur 
(WEEE) niet correct wordt 
weggegooid. 

Apparaten die gemarkeerd zijn met het 
WEEE logo (te zien links), zouden niet 
met het huishoudafval weggegooid 
moeten worden. Neem contact op 
met uw lokale autoriteit op het gebied 
van afvalverwerking, aangezien zij in 
staat zullen zijn om u details te geven 
over de mogelijkheden voor recycling 
in uw omgeving. 
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