
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efficiency One-for-Two Cigarette Lighter  

With Car Charger 

Instrukcja obsługi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przed użyciem produktu przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi i zachowaj ją. 



1. Opis produktu 

 

 

 

Marka: Baseus 

Nazwa produktu: Baseus High Efficiency One-for-Two Cigarette Lighter (with Car Charger) 

Model: CRDYQ 

Materiał: aluminium + plastik  

Długość kabla: 60cm 

Napięcie wejściowe: 12V-24V 

Port USB: 5V/3.1A 

Moc wyjściowa ładowarki: 80W Max 

Całkowita moc wyjściowa: 95W 

 

W zestawie:  

High Efficiency One-for-Two Cigarette Lighter (with Car Charger) x1, 

Baza do rozgałęźnika,  

Instrukcja obsługi,  

Karta gwarancyjna 

Uwaga: 

Produkt przeznaczony jest do samochodów z napięciem DC12V-24V. Nie może być używany w 

samochodach powyżej 24V, może spowodować to uszkodzenie produktu. 

 

2. Instrukcja obsługi 

 
1. Włóż ładowarkę do zapalniczki samochodowej.  

2. Odklej naklejkę zabezpieczającą taśmę 3M z bazy i naklej ją w wybrane miejsce. 

3. Włóż rozgałęźnik do naklejonej bazy.  

4. Podłącz kabel USB do ładowarki, a drugi koniec do mobilnego urządzenia.  

5. Podłącz ładowarkę samochodową do rozgałęźnika.  
 



3. Wskazówki  

 
1. Odczekaj 30 minut po naklejeniu bazy. 

2. Nie ładuj urządzeń o dużej mocy. 

3. Nie używaj ładowarki w wilgotnym środowisku oraz podczas burzy.  

4. Nie czyść ładowarki chemicznymi środkami i detergentami.  

5. Wyciągnij ładowarkę gdy nie jest używana.  

6. Ładowarka jest produktem elektronicznym. Nie należy go kopać, uderzać, rzucać, ściskać itp. 

 

4. Ostrzeżenia  

 

1. Niewłaściwe użytkowanie produktu może spowodować jego uszkodzenie lub zagrozić bezpieczeństwu 

osób i mienia. 

2. Konsument ponosi odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje oraz za wszelkie szkody osobiste i 

majątkowe wynikające z niewłaściwego użytkowania produktu. Firma Baseus nie ponosi żadnej 

odpowiedzialności prawnej. 

 

5. Oświadczenie w sprawie toksycznych i niebezpiecznych substancji w 

elektronicznych produktach: 

 

Część 
produktu 

Toksyczne lub niebezpieczne substancje i pierwiastki 

Pb Hg Cd CrVi PBB PBDE 

PCB X O O O O O 

Plastik O O O O O O 

Metal X O O O O O 

Akcesoria O O O O O O 

 

O: Wskazuje, że zawartość toksycznej i szkodliwej substancji we wszystkich materiałach składnika jest 

poniżej limitu określonego w normie GB/T 26572. 

X. Stężenie toksycznych i szkodliwych substancji w co najmniej jednym jednorodnym materiale tej części 

przekracza limit określony w normie GB/T 26572. 

Podane informacje w tym formularzu są oparte na danych dostarczonych przez dostawcę i są zgodne z 

wymogami środowiskowymi ROHS. Na obecnym poziomie technologii wykorzystanie wszystkich 

toksycznych i niebezpiecznych substancji lub pierwiastków jest dokładnie kontrolowane, ale przestrzegana 

jest odporność dyrektywy EU ROHS. Limit ochrony środowiska trwa 10 lat. 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja jest własnością firmy Magnum RF z o.o.  

Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji  

zawartych w instrukcji bez zgody autora zabronione. 

 


