
 
 
 
 
 
 
 

 
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

 
Anker PowerPort II PD kétportos USB-s fali töltő 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

A készülék használata 
 
A leggyorsabb és legbiztonságosabb töltés érdekében      
használja az Anker® kábelt, a készülék eredeti kábelét        
vagy bármely más hitelesített kábelt (például az MFi        
tanúsítvánnyal rendelkező kábelt). 
 
 
 
 
FIGYELMEZTETÉS 
• Ez a termék csak informatikai berendezésekhez használható. 
• A használat során a maximális környezeti hőmérséklet nem haladhatja meg a 40° C-ot. 
• A nyílt lángforrásokat, mint például a gyertyákat, ne helyezze erre a termékre. 
• A hálózatról való leválasztást a készülék hálózati csatlakozója végzi. 
• Ha a kábelek vagy dugók sérültek, a terméket el kell dobni. 
• A termék tisztításához csak száraz ruhát vagy kefét használjon. 
• A hálózati csatlakozót a készülék közelében kell elhelyezni, könnyen hozzáférhető helyen. 
 
 
FCC nyilatkozat 
Ez az eszköz megfelel az FCC szabályok 15. részének. Az üzemeltetés a következő két feltételnek felel meg: 
(1) Ez a készülék nem okozhat káros interferenciát, és 
(2) a készüléknek el kell fogadnia a kapott interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát. 
Megjegyzés: Ezt a berendezést tesztelték és megállapították, hogy megfelel az FCC-szabályzat 15. részének a B 
osztályú digitális eszközre vonatkozó határértékeknek. Ezek a határértékek úgy vannak kialakítva, hogy 
megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferenciák ellen egy lakossági telepítésben. 
Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugározhat, és ha nem telepíti és nem használja 
az utasításoknak megfelelően, káros interferenciát okozhat a rádiós kommunikációban. Ugyanakkor nincs 
garancia arra, hogy egy adott telepítésben nem lép fel interferencia. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz 
a rádió vagy a televízió vételében, amelyet a készülék kikapcsolásával és bekapcsolásával lehet meghatározni, a 
felhasználó kéri, hogy próbálja meg kiküszöbölni az interferenciát az alábbiak segítségével: 
 
(1) Állítsa be vagy helyezze át a fogadóantennát. 
(2) Növelje a készülék és a vevő közötti távolságot. 
(3) Csatlakoztassa a berendezést egy olyan áramkörbe, amely különbözik a vevőegységhez tartozó áramkörtől. 
(4) Segítségért forduljon a kereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió / televízió szakemberhez. 
 
Figyelmeztetés: A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten nem jóváhagyott változtatások vagy módosítások            
érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére. 
 
IC nyilatkozat 
Ez a digitális eszköz megfelel a CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B) szabványnak. 
 
Megfelelőségi nyilatkozat 
Ezáltal az Anker Innovations Limited kijelenti, hogy az A2626 terméktípus megfelel a 2014/35 / EU, 2014/30 / EU,                  
2011/65 / EK és 2009/125 / EC irányelveknek. A teljes EU-megfelelőségi nyilatkozat a következő címen érhető el:                 
https://www.anker.com 
Anker Innovations Limited | Room 1318-19, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong 
 
 
Műszaki adatok 
 
Bemenet 100-240V ~ 1.5A 50-60Hz 

Kimenet USB C kimenet: 5V 3A / 9V 2A 

 USB A kimenet: 5V 2.4A / 

 9V 1.67A / 12V 1.25A 

Méretek 100 x 63 x 35 mm 

Súly 100 g 
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FORGALMAZÓ  

Moon Innovations Kft 
1188 Budapest, Podhorszky utca 89/A. 

hello@moonstore.hu 
www.moonstore.hu 
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