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HU  Használati útmutató 

 

Köszönjük, hogy a Hama termékét választotta. 

Kérjük, hogy figyelmesen és az elejétől a végéig olvassa el a használati útmutatót. A dokumentumot 
gondosan őrizze meg, mert még szüksége lehet rá. Amennyiben később másnak adja a készüléket, ezt 
a használati utasítást is adja oda az új tulajdonosnak. 

 

1. Figyelmeztetés és Tipp jelzések magyarázata 
 

              Figyelem 
 

  Ha ezt a jelet látja, akkor a vonatkozó rész a biztonságos használat módjára figyelmeztet, vagy 
  veszélyre hívja fel a figyelmet. 
 

 
 

              Tipp 
 

  Ha ezt a jelet látja, akkor a vonatkozó rész a használat szempontjából fontos információt 
  tartalmaz. 
 

 

2. Biztonsági tudnivalók 

• A terméket csak a rendeltetésének megfelelően használja! 

• A terméket csak a specifikációban megadott paraméterekkel rendelkező elektromos hálózattal 
használja! 

• Óvja a terméket a szennyeződésektől, nedvességtől és túlhevüléstől. A készüléket csak száraz 
környezetben használja! 

• Az USB-s töltőállomást csak a kialakításának megfelelő konnektorhoz szabad csatlakoztatni. Az 
elhelyezésnél ügyeljen arra, hogy a termék mindig könnyen hozzáférhető helyre kerüljön. 

• Ne használja a terméket, ha bármilyen sérülés látszik rajta! 

• A kábelt ne tekerje fel és ne is hajtsa össze! 

• Ne ejtse le a terméket, és ne tegye ki erős rázkódásnak sem! 

• Amikor a kábelt kihúzza a csatlakozóból, akkor mindig a magát a csatlakozót fogja meg, soha ne a 
kábelt húzza. 

• Mint minden elektronikus készülék esetében, úgy az USB-s töltőállomás esetében is ügyeljen arra, 
hogy gyermekek kezébe ne kerüljön! 

• A csomagolást a legrövidebb időn belül dobja ki! A helyi hulladékgyűjtési szabályoknak megfelelően 
járjon el! 

• Ne módosítsa a terméket; a készülék módosítása a garancia elveszítésével jár. 
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              Tipp 
 

• Ha már nem használja a terméket, akkor mindig húzza ki a csatlakozóját a hálózati konnektorból. 
• A töltő 100-240 voltos feszültséggel üzemelő hálózatokkal működik, ennek köszönhetően a világ 

minden országában használhatja. Egyes országokban a töltőt csak kiegészítő adapter segítségével 
lehet csatlakoztatni a konnektorhoz. 

• Ha adapterre van szüksége, kérjük látogasson el a hama.hu weboldalra, és válasszon a kínálatból!  

 

3. Kezdeti lépések és használat 

Az USB-s töltőállomás minden egyes csatlakozója intelligens, ami azt jelenti, hogy egyetlen eszköz 
segítségével töltheti fel Android illetve iOS operációs rendszert használó telefonjait valamint egyéb 
készülékeit, úgy mint MP3-lejátszók, Bluetooth adapterek, Bluetooth fülhallgatók, digitális 
fényképezőgépek, stb. Minden eszköz töltése nagy teljesítménnyel történik. Az elektronika minden 
csatlakozónál automatikusan állítja be az optimális áramerősséget a töltéshez. A töltőt ellátták 
túltöltés, túlfeszültség valamint rövidzárlat elleni védelemmel is. 
 

4. Kezdeti lépések 

• Először is csatlakoztassa a töltő C8-as csatlakozóját az USB-s töltőállomáshoz, az adapter másik 
végét pedig dugja be egy könnyen hozzáférhető konnektorba. 

• Most csatlakoztassa a tölteni kívánt eszköz USB-kábelét az egyik USB csatlakozóhoz. A töltés 
automatikusan elindul. 

• Ha a töltőt nem használja tovább, akkor húzza ki a hálózati adaptert a konnektorból. 

 
 
 

              Tipp 
 

• A hagyományos USB csatlakozókon elérhető legnagyobb áramerősség 2400 mA, a Qualcomm 3.0 
csatlakozón 3000 mA, az USB Type-C csatlakozón pedig szintén 3000 mA. 

• Az USB-s töltőállomást csak 0-30 °C fokos környezetben szabad használni.  

 

5. Tisztítás és karbantartás 

A készülék tisztításához enyhén nedves, puha kendőt használjon. Erős vegyszert soha ne használjon. 
Figyeljen arra, hogy tisztítás közben a víz nehogy a készülék belsejébe jusson. 
 
6. Garanciális tudnivalók 

A Hama Kft. nem vállal semmilyen felelősséget olyan meghibásodásért, amely a termék hibás 
telepítéséből, nem rendeltetésszerű használatából vagy a használati útmutatóban foglaltak be nem 
tartásából ered. 
 
7. Terméktámogatás 

Amennyiben a termékkel kapcsolatban bármilyen kérdése merül fel, vegye fel a kapcsolatot a 
forgalmazóval. Bővebb információ: http://hama.hu. 
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8. Műszaki adatok 

 USB-s töltőállomás 

Bemeneti feszültség/frekvencia 100-240 V, 50-60 Hz 

Bemeneti áramerősség 1100 mA 

Kimeneti feszültség 5 V 

Kimeneti áramerősség (összesen) maximum 8000 mA 

Működési hőmérséklet tartomány 0-30 °C 

 

9. Hulladékkezelés 

Az elektronikus hulladék veszélyes hulladéknak minősül, kezelésekor az Európai 
Parlament 2012/19/EU rendeletének 14-es cikkelye szerint kell eljárni. Az elemek és 
akkumulátorok kezelésével kapcsolatos előírásokat az Európai Unió 2006/66/EC 
rendeletének 20. cikkelye tartalmazza. Életciklusa végén a készüléket különös 
gondossággal kell kezelni, elektronikus hulladék kezelésére felkészült hulladékgyűjtő 
udvarban kell leadni, vagy a vásárlás helyére kell visszaszállítani. A pontos előírásokat az 

Európai Unió tagállamainak nemzeti szabályozása tartalmazza. A terméken, a használati útmutatóban 
vagy a csomagoláson szereplő áthúzott kuka piktogram jelzi, hogy az elektronikus hulladék kezelésére 
vonatkozó szabályok a terméket is érintik. A veszélyes hulladék külön gyűjtése és szakszerű kezelése, 
adott esetben újrahasznosítása hozzájárul a kidobott termék környezetre gyakorolt hatásának 
minimalizálásához és az egészséges élet körülményeinek fenntartásához. 
 


