
 

                                                          

 

Incarcator auto cu doua porturi 
USB Type-C PD 20W, USB Quick Charge 3.0 18W 

cod SPCC-DUOQ-38W 

 Manual de utilizare 
 

 

This manual is available in English on www.spacer.ro 

•  Caracteristici: Specificatii tehnice: 

•  Conector: priza bricheta auto Tensiune intrare: 12-24V 

•  Iesire USB (QC 3.0, 18W): 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A Curent iesire (max): 6A 

•  Iesire Type-C (PD, 20W): 5V/3A, 9V/2.22A, 

12V/1.67A 
Putere: 38W (18W + 20W) 

•   Material: aliaj aluminiu 

•   Conector: brichet auto 

•   Temperatura de utilizare: -10ºC ~ 50ºC 

•   Dimensiune: 66 x 25 x 25 mm 

•   QC 3.0 si Power Delivery 

•   Cerinte: 1 conector bricheta auto liber 

 

Continut ambalaj: Incarcator auto si manual de utilizare 

 

Instrucțiuni de utilizare 

1.     Introduceti incarcatorul auto in bricheta masinii. 

2.     Conectati un capat al cablului de incarcare la portul de incarcare al dispozitivului (telefon, boxa portabila, baterie externa etc) 

3.     Conectati celalalt capat al cablului la portul USB/ Type-C al incarcatorului auto. 

4.     Deconectati dispozitivul cand este complet incarcat. 

Precauții 

A se feri de copii și de animalele de companie. 

Feriți produsul de umiditate. Nu expuneți produsul la ploaie sau la aer încărcat cu umiditate. Feriți produsul de lichide. 

Feriți produsul de foc și de sursele de căldura. Nu apropiați produsul de foc sau de alte surse de încălzire (sobe, calorifere et.) 

Aruncarea produsului. Nu aruncați produsul sau celelalte componente electronice împreună cu gunoiul menajer. Folosiți doar 
centrele specializate pentru colectarea deșeurilor electronice. 

ELIMINARE DESEURI: 

Simbolul alăturat arată că, în conformitate cu legile și reglementările locale, produsul dvs. și/sau bateria acestuia trebuie 

eliminate separat de deșeurile menajere.  Atunci când acest produs ajunge la sfârșitul perioadei de viață, duceți-l la un 

punct de colectare desemnat de autoritățile locale. Pentru informatii despre centrele locale de colectare va rugam 

contactati primaria localitatii dvs. sau accesati pagina www.ecotic.ro 

Prin prezenta, declaram ca produsul nostru este in conformitate cu Directiva 2014/30/EU. 
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