
Hitri polnilec za dva USB 

priključka 
silux43: Navodila za uporabo 

Čestitamo vam ob nakupu!

V paketu boste prejeli 

• Hitri polnilec za dva USB priključka 

Tehnične lastnosti 

• Polnilna moč 30W, 

• USB vhod: DC 5V 3.1A, 

• Število USB vhodov: 2, 

• Delovna napetost: 12 V - 24 V, 

• Hitro polnjenje QC 3.0., 

• Barva: črna.

Prednosti 

• Kar 2 USB vhoda, 

• združljiv z mobilnimi napravami, 

• do 4x hitrejše polnenje, 

• 80% baterije v 40ih minutah, 

• varno - prilagajanje moči polnjenja bateriji, 

• zaščita pred pregrevanjem, 

• pameten mikročip omogoča varno in pametno 

polnjenje, 

• zaščita pred kratkim stikom, 

• prenapetostna zaščita. 

Uporaba 

Hitri polnilec vstavite v cigaretni vžigalnik v avtomobilu. Baterije mobilnega telefona voznika in sovoznika boste varno 

in hitro napolnili. Pametni adapter ponuja dva vhoda USB, ki omogočata do 4 krat hitrejše polnjenje s QC3.0 

tehnologijo. Polnilec je izdelan iz ognjevarnega materiala. V notranjosti pa ga čipi ščitijo pred pregrevanjem in 

poskrbijo za enakomerno polnjenje brez kratkih stikov na makadamski cesti. 

Opozorila 

• Naprave ne uporabljajte v kombinaciji z drugimi elektronskimi napravami, saj lahko vodi do elektrošoka.  

• Naprave ne hranite v prostorih z veliko vlage.  

• Ne razstavljajte izdelka. 

• Naprave ne perite ali potapljajte v vodo. 

• Ne izpostavljajte ga vlažnim razmeram. 

• Baterije ne polnite v izrednih temperaturnih pogojih (pod 0°C ali nad 40°C). 

• Samostojni poizkusi popravljanja izdelka izničijo garancijo. 

• Izdelek med delovanjem in polnjenjem lahko oddaja manjšo količino toplote. To je normalno. 

• Neprevidna uporaba izdelka se lahko konča s poškodbami.  

• Če obstajajo napake na izdelku, kontaktirajte prodajalca. 

 



Garancija  

Garancija velja 12 mesecev. Uveljavite jo pri podjetju Suban d.o.o., Kazarje 3, 6320 Postojna. Garancijo lahko 

uveljavljate z računom, ki ste ga prejeli ob dostavi izdelkov. 

Jamčimo za brezhibno delovanje izdelka v Sloveniji, v času 12 mesecev od prejema izdelka. Garancija ne izključuje 

pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu. 

Garancijo uveljavite tako, da nam pišete na info@maaarket.si. V sporočilu opišite napako, priložite fotografijo ali 

video napake in napišite številko vašega naročila. Podjetje bo poskrbelo za zamenjavo izdelka ali vračilo denarja, če 

bo vaš zahtevek upravičen. Življenjska doba izdelka je 24 mesecev od datuma prevzema.  

Navodila za odlaganje in recikliranje 

Ob odlaganju elektronske opreme bodite pozorni, da jo odvržete v zbiralnik namenjen posebej za električno in elektronsko opremo (EEO). Posredujete jo lahko 

tudi nam (v skladu z Uredbo o električni in elektronski opremi iz Uradnega lista RS, št. 55/2015). 

Bodite pozorni, ko ta izdelek odlagate v smeti. Simbol prečrtanega smetnjaka vas opozarja, da izdelek v EU ne spada v gospodinjske odpadke. 

Poskrbite za okolje in odložite izdelek v pravi zbiralnik. Nepravilno odlaganje lahko povzroči negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. Za pravilno 

ravnanje z odpadki se obrnite na najbližji center za ravnanje z odpadki ali trgovino, kjer ste izdelek kupili. 

Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza veljavnim direktivam EU. 

 

Opozorilo! Ni primerno za otroke do 3. let starosti, saj lahko vdihnejo 

ali pogoltnejo majhne delce. 
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