
14057 – Καλώδιο φόρτισης για MP3 sticks
Καλώδιο φόρτισης (DC) για όλα τα MP3-USB sticks με μόνιμα εγκατεστημένη μπαταρία. Επίσης κατάλληλη για παροχή ρεύματος άλλων USB συσκευών.
Ιδανική για όταν είστε το δρόμο (laptop/φόρτιση μπαταρίας ανεξάρτητη από υπολογιστή)
Συνδέοντας το USB καλώδιο φόρτισης:
Συνδέστε το USB καλώδιο φόρτισης στην κατάλληλη μονάδα παροχής ρεύματος σύμφωνα με το σήμα πολικότητας (κωδικός Hama
14052/46600/46611/46612/
47134).
Ορίστε το διακόπτη επιλογής τάσης της μονάδας παροχής ρεύματος στα 5.0 V.
Μπορείτε τώρα να συνδέσετε την USB συσκευή σας στο βύσμα USB του καλωδίου φόρτισης.
Τέλος, τοποθετήστε την μονάδα παροχής ρεύματος στην πρίζα.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις πληροφορίες που προσφέρονται από τον κατασκευαστή της συσκευής σας.
Η Hama GmbH & Co KG δεν φέρει ευθύνη για βλάβες που μπορούν να προκληθούν από αυτή τη συσκευή που οφείλονται σε λανθασμένη
πολικότητα ή τάση.
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