Multi-port USB power adapter

Комплектація

(5 портів, QC-2.0 технологія
швидкої зарядки Class A)

Пристрій x1
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Засоби безпеки
• Загальна потужність всіх підключених пристроїв не повинна
перевищувати номінальну потужність адаптера живлення.
• Забороняється пов’язувати кабель живлення. Не використовуйте
пристрій з скрученим кабелем, щоб уникнути перегріву адаптера
живлення.
• Не використовуйте адаптер живлення в приміщеннях з підвищеною
вологістю.
• Не розбирайте і не ріжте пристрій.
• Забороняється підпалювати пристрій. Встановлюйте систему на
безпечній відстані від джерел тепла.
• Не розбирайте, не вносіть зміни, не ремонтуйте даний пристрій.

Кабель живлення х1

Кабель KingMi Notebook з подвійним USB портом

Увага!
У разі короткого замикання USB порту, перевантаження та інших
подібних ситуацій, стандартна зарядка пристроїв неможлива.
Необхідно відключити несправне обладнання, після чого можливе
автоматичне відновлення нормальної роботи адаптера живлення.
Набір перехідників

Підставка

Ознайомлення з пристроєм
Дякуємо за використання даного пристрою. Даний блок живлення має
5 USB портів. Можлива одночасна зарядка декількох портативних
пристроїв.
Характеристики
Назва: Multi-port USB power adapter (5 портів, QC-2.0 технологія
швидкої зарядки Class A);
Модель: QMCDZ06;
Технологія швидкої зарядки: QC-2.0 х 5;
Стандарт: GB 4943.1-2011, GB 17625.1-2012, GB 9254-2008;
Матеріал корпусу: вогнестійкий полікарбонат;
Розмір: 110х81х18.3 (мм);
Вага: 248г (вкл. Кабель);
Номінальна вихідна потужність: 65W MAX;
Вхідна напруга: 100-240V, 50 / 60Hz, 1.5A MAX;
Вихідна напруга: один USB модуль підтримує 5V / 2А, 9V / 1.8А,
12V / 1.5А, 20V / 1.5A; кожні два USB модуля підтримують 20V / 3А
(Необхідно використовувати кабель KingMi Notebook з подвійним USB
портом);
Робоча температура: -10 ° С ~ +40 ° C.

2. Протягом 8-15 днів з моменту покупки, у разі виникнення проблеми
з «Списку несправностей», центр сервісного обслуговування KingMi
визначає проблему, після чого Ви вибираєте безкоштовну заміну
товару або ремонт.
3. Протягом 12 місяців з моменту покупки, у разі виникнення проблеми
з «Списку несправностей», центр сервісного обслуговування KingMi
визначає проблему, після чого Вам надається безкоштовний ремонт.
Умови, які не входять до
гарантійного обслуговування
1. Завершення технічного обслуговування, падіння, недбале
ставлення, зловживання, вплив води, нещасний випадок, пошкодження
етикетки і маркування пристрою;
2. Термін дії гарантії минув;
3. Пошкодження, що виникли при форс-мажорних обставинах;
4. Поломки, які не відповідають «Списку несправностей» центру
сервісного обслуговування King Mi;
5. Поломки пристрою або його компонентів з «Списку несправностей»,
які виникли в зв’язку з людським фактором і які перешкоджають його
нормальній роботі.
Список несправностей

Використання
Одночасна зарядка п’яти стандартних портативних пристроїв.
Використання кабелю KingMi Notebook з подвійним USB портом для
зарядки ноутбука.
Гарантія
Гарантійне сервісне обслуговування здійснюється відповідно до закону
про «Права споживача» і «Закону про якість продукції». В гарантійне
сервісне обслуговування входить:
1. Протягом 7 днів з моменту покупки, у разі виникнення проблеми
з «Списку несправностей», центр сервісного обслуговування
KingMi визначає причину проблеми, після чого Ви можете вибрати
безкоштовну заміну товару або повернення.
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