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ПАЙДАЛАНУШЫНЫҢ
НҰСҚАУЛЫҒЫ

C-127

Автомобильдік USB
зарядтау құрылғысы



SVEN СМ зарядтау құрылғысын сатып алғаныңыз үшін алғыс айтамыз!

Құрылғыны қолданудың алдында осы Нұсқаулықпен мұқият танысыңыз және 
оны қолдану мерзімі бойы сақтаңыз.

АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ
© 2014. SVEN PTE. LTD. Нұсқасы 1.0 (V 1.0).
Осы Нұсқау және соның ішіндегі ақпарат авторлық құқықпен қорғалған. Бар- 
лық құқықтар қорғалған.

САУДА МАРКАЛАРЫ
Барлық сауда маркалары олардың заңды иелерінің меншігі болып табылады.

ЖАУАПКЕРШІЛІКТІ ШЕКТЕУ ЖӨНІНДЕГІ ЕСКЕРТПЕ
Нұсқаулық барынша дәл болу үшін барлық күш салынғанына қарамастан, 
кейбір сәйкес- сіздіктер болуы мүмкін. Осы Нұсқаулықтың ақпараты «дәл со- 
лай» шарттарында берілді. Автор мен баспагер осы Нұсқаулықтағы ақпа- 
раттың кесірінен келтірілген залал үшін біреудің немесе ұйымның алдында 
ешбір жауап бермейді.

ОРАМЫН ШЕШУ
Бұйымды ақырындап ашыңыз, қораптың ішінде қандай да бір заттың қалып 
қоймағанын тексеріңіз. Бұйымның зақымдалмағанын тексеріңіз. Егер бұйым 
тасымалдау кезінде зақымдалса, жеткізуші фирмамен хабарласыңыз; егер 
бұйым жұмыс істемесе, бірден сатушымен хабарласыңыз.

ҚОЛДАНЫЛУЫ
SVEN C-127 автомобильдік екі шығысы бар USB-зарядтау құрылғысы порта- 
тивті құрылғылардың (ұялы телефондар, смартфондар, GPS-навигаторлар, 
MP3-плеерлер, ҚДК, планшетті компьютерлер, және басқа да сандық құры- 
лымдар) аккумуляторларын автомобильдің борттық желісінен тұтатқыш ұя- 
шығы арқылы қоректендіруге және зарядтауға арналған. 
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Пайдаланушының нұсқаулығы c-127
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Автомобильдік USB
зарядтау құрылғысы

ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ
• Автомобильдік USB зарядтау құрылғысы – 1 дана
• Пайдаланушының нұсқаулығы – 1 дана
• Кепілдік талоны – 1 дана

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
• Екі USB-құрылғыны қауіпсіз қоректендіру және зарядтау
• Қызып кетуден қорғаныс
• Кіріс кернеу диапазоны 12-24 В
• Қоректендіру индикаторы

ҚОСЫЛУЫ
• Зарядтау құрылғысын автомобильдің тұтатқыш ұяшығына тығып, оған жүк- 
теме қосыңыз. Светодиодты индикатордың жанғаны зарядтау құрылғысының 
желіге қосылғанын және оның дұрыс жұмыс істеп жатқанын білдіреді.
Назар аударыңыз! Зарядтау құрылғысын қозғалтқышты от алдырған 
мезетте қоспаңыз.

Ескертулер:
• Кестеде келтірілген техникалық сипаттамалар анықтамалық болып 
табылады және наразы білдіру үшін негіз болып табылмайды.
• SVEN сауда маркасының өнімдері үнемі жетілдіріледі. Сол себептен 
техникалық сипаттамалар алдын ала ескерілмей өзгеруі мүмкін.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Сипаттамалар мен өлшем бірліктері
Ажыранды түрі
Номиналды кіріс кернеуі, В
Шығыс кернеуі, В
Максималды шығатын ток, мА
Шығыс қуаты, Вт

Мәні
2 × USB
12-24
5 ± 5%

2 × 1000
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Үлгi: C-127
Импортерлер CM SVEN Қазақстан 
республикасында:

«ST Networks» ЖШС, Қазақстан Республикасы, 
050013, Алматы, Республика алаңы, Фурманов 
көшесінің бұрылысы, yй 13/195, 13Б кеңсе,
тел: +7 (727) 266 36 13, e-mail: info@stn.kz.
«Alon Logistics» ЖШС, Қазақстан Республикасы, 
Алматы қаласы, Мақатаев көшесі, 117.

Сапа жөніндегі талап-тілектерді Қазақстан 
Республикасы аумағында «О-Си-Эс Казахстан» 
ЖШС-гі қабылдайды. Мекенжай: Қазақстан 
Республикасы, Алматы қаласы, Мақатаев көшесі, 
117, тел.: +7 (727) 352-86-68, e-mail: kz@ocs.ru.

Өндіруші: «СВЕН ПТЕ. Лимитед», 176 Джу Чиат 
Роуд, № 02-02, Сингапур, 427447. «Свен 
Скандинавия Лимитед» бақылауымен өндірілді, 
48310, Финляндия, Котка, Котолахдентие, 15.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD., 176 Joo Chiat 
Road, № 02-02, Singapore, 427447. Produced 
under the control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, 
Kotolahdentie, Kotka, Finland, 48310. Made in 
China.

® Registered Trademark of Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finland.


