
• Acest produs este des�nat uzului personal, non-comercial.
• Folosiți produsul numai conform des�nației sale.
• Nu folosiți produsul în afara limitelor de putere prezentate în manualul de instrucțiuni.
• Protejați produsul împotriva prafului, a umezelii și supraîncălzirii și folosiți-l doar într-un mediu uscat.
• Nu îndoiți și nu zdrobiți cablul.
• Nu folosiți produsul în medii umede si evitați stropirea cu apă.
• Nu trân�ți produsul și nu îl expuneți la șocuri puternice.
• Trageți întotdeauna în mod direct pe mufa la deconectarea cablului, nu pe cablul propriu-zis.
• Păstrați acest produs, ca toate produsele electrice, departe de  îndemâna copiilor!
• Debarasați imediat materialul de ambalare, conform reglementărilor locale în vigoare.
• Atunci când se u�lizează acest produs, respectați legile și reglementările de trafic locale aplicabile.
• Nu modificați produsul în niciun fel. Făcând asta, veți pierde garanția.
• Aveți grijă ca componente cum ar fi airbag-uri, zone de siguranță, de control, instrumente, 

1. Note de Siguranță

Încărcător USB
Instructiuni de utilizare

Notă

• Deconecta� produsul de la alimentare dupa folosire
• Incarcatorul este potrivit pentru un voltaj de 100-240V si poate fi folosit in toata lumea. In anumite
tari poate fi necesar un adaptor pentru alimentare.
• Puteți găsi o selecție corespunzătoare de produse Hama pe www.hama.com. 

2. Date Tehnice

Tensiune de intrare 100 - 240V / 50 - 60 Hz

Tensiune de iesire 5 V

Curent de iesire 2100 mA

Curent de intrare 300 mA

3. Informații de Reciclare - Notă despre protecția mediului:
După implementarea Direc�velor Europene 2002/96/EU  și 2006/66/EU în sistemul național, se aplică 
următoarele: Aparatele electrice și electronice, împreună cu bateriile, nu trebuie debarasate cu deșeurile 
menajere. Consumatorii sunt obligați prin lege să-și returneze aparatele electrice și electronice, precum 
și bateriile nefuncționale în punctele publice de colectare create pentru acest scop, sau în punctul de 

vânzare. Detaliile sunt definite în legislația fiecărei țări. Simbolul produsului, manualul de instrucțiuni sau ambalajul
indică faptul că un produs este supus acestor reglementări. Reciclând, refolosind materialele, sau prin alte forme 
de u�lizare a aparatelor/bateriilor vechi, aduceți o contribuție importantă protejării mediului.


