
Универсален адаптер за iPhone, Apple продукти 

С Lightning кабел 

WCHAL242ABK / WCHAL242AWT 

 

  



 Характеристики 
Продукт Универсално зарядно 

Артикулен номер WCHAL242ABK / WCHAL242AWT 

Входен волтаж 100 - 240 VAC 

Входна AC честота 50/60 Hz / 0.3 A 

Изходен волтаж 5.0 VDC 

Изходна мощност 12.0 W 

Изходен ток 2.4 A 

Ефективност при ниско натоварване 
(10%) 

79.15 % 

Консумация на енергия на празен 
ход 

0.079 W 

Средна активна ефективност 83.72 % 

 

  



Универсално зарядно - WCHAL242ABK / WCHAL242AWT 

За повече информация вижте разширеното ръководство онлайн: 

ned.is/wchal242abk | ned.is/wchal242awt 

Предназначение 
Това USB зарядно устройство е предназначено за зареждане на таблети, 

смартфони и много други USB устройства, без да се изисква компютър или лаптоп. 

USB зарядното устройство преобразува напрежения от 100 до 240 VAC в 5 VDC и 

е много удобно в офиси, у дома или по време на пътувания. Пакетът включва и 

Lightning кабел. 

Използвайте само предоставения USB кабел за зареждане. 

Този продукт е предназначен за използване с продукти на Apple. 

Продуктът е предназначен само за вътрешна употреба. 

Продуктът не е предназначен за професионална употреба. 

Всяка модификация на продукта може да има последици за безопасността, 

гаранцията и правилното функциониране. 

Основни части (изобр. А) 
(1) USB порт за зареждане 

(2) USB – Lightning кабел 

Инструкции за безопасност 
 Уверете се, че сте прочели напълно и сте разбрали инструкциите в този 

документ, преди да монтирате или използвате продукта. Запазете този 

документ за бъдещи справки. 

 Използвайте продукта само както е описано в този документ. 

 Не използвайте продукта, ако дадена част е повредена или дефектна. 

Заменете незабавно повредения или дефектен продукт. 

 Не изпускайте продукта и избягвайте ударите по него. 

 Този продукт може да се обслужва само от квалифициран техник за 

поддръжка, за да се намали рискът от токов удар. 

 Не излагайте продукта на вода или влага. 

 Изключете продукта от източника на захранване и друго оборудване, ако 

възникнат проблеми. 

 Винаги проверявайте дали напрежението на продукта съответства на 

мрежовото напрежение. 



 Не изключвайте продукта от контакта, като дърпате кабела. Винаги хващайте 

щепсела и дръпнете. 

 Изключете продукта от контакта, когато устройството ви е заредено или ако 

не планирате да използвате продукта за продължителен период от време. 

 Електрическият контакт трябва да бъде разположен в близост до продукта и 

да бъде лесно достъпен. 

 Никога не използвайте повреден или дефектен USB кабел за зареждане. Това 

може да повреди продукта и да навреди на вашето устройство. 

 Спрете процеса на зареждане, ако продуктът стане твърде топъл. 

Употреба 
Проверете дали всички части са налични и дали на частите не се виждат 

повреди. Ако части липсват или са повредени, свържете се със сервиза на Nedis 

B.V. чрез уебсайта: www.nedis.com  

Работа с продукта 
1. Свържете зарядното устройство в контакта. 

2. Поставете USB кабела в USB порта за зареждане, а другият край в 

устройството, което искате да заредите. 

3. Изключете зарядното устройство, когато не се използва. 

Гаранция 
Всички промени и / или модификации на продукта анулират гаранцията. Ние не 

носим отговорност за щети, причинени от неправилна употреба на продукта. 

Този продукт е предназначен само за лична употреба (нормална битова 

употреба). Nedis не носи отговорност за износване, дефекти и / или щети, 

причинени от търговска употреба на продукта. 

Опровержение 
Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предизвестие. Всички 

лога, марки и имена на продукти са търговски марки или регистрирани търговски 

марки на съответните им собственици и с това се признават като такива. 

  

http://www.nedis.com/


Изхвърляне 
Този символ показва, че този продукт не трябва да се изхвърля с 

други битови отпадъци в целия ЕС. За да предотвратите възможна 

вреда за околната среда или човешкото здраве чрез неконтролирано 

изхвърляне на отпадъци, вие сте отговорни за рециклирането им, 

така че да може да насърчи устойчивата повторна употреба на 

суровините. За да върнете използвания от вас продукт, можете да 

използвате обикновените системи за връщане и събиране или да се 

свържете с магазина, от който е закупен продуктът. Те могат да 

рециклират този продукт за околната среда. 

  



Помощ и допълнителна информация 
Ако имате нужда от допълнителна помощ и/ или имате коментари или 

предложения, моля посетете официалната страница на NEDIS: 

www.nedis.com/support  

 

  

 

Вносител и дистрибутор за България:   

ВИКИВАТ ООД  

Гр. Пловдив, 4003, България  

Ул. Мостова 3  

W: https://vikiwat.com  

E: info@vikiwat.com  

T: 0700 45 445/ *4545  

 

Производител: NEDIS B.V.  

T: +31 (0)73-5993965   

E: service@nedis.com   

W: www.nedis.com/contact   

NEDIS B.V. De Tweeling 28 5215 MC ’s- 

Hertogenbosch THE NETHERLANDS 

 

https://vikiwat.com/

