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Інструкція користувача

UKR

CS-20

Дякуємо Вам за купівлю зарядного пристрою TM REAL-EL!

Перед експлуатацією пристрою уважно ознайомтеся з цією Інструкцією              
і збережіть її на увесь період користування.

АВТОРСЬКЕ ПРАВО
© 2015. ENEL GROUP OU.
Ця Інструкція та інформація, що міститься в ній, захищені авторським пра- 
вом. Усі права застережені.

ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ
Усі торговельні марки є власністю їх законних власників.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Незважаючи на докладені зусилля зробити Інструкцію точнішою, можливі 
деякі невідповідності. Інформація цієї Інструкції надана на умовах «як є». 
Автор і видавець не несуть жодної відповідальності перед особою або орга- 
нізацією за збитки або ушкодження, завдані інформацією, що міститься у цій 
Інструкції.

РОЗПАКОВУВАННЯ
Акуратно розпакуйте виріб, простежте за тим, щоб усередині коробки не 
залишилося яке-небудь приладдя. Перевірте пристрій на предмет пошкод- 
жень. Якщо виріб пошкоджено при транспортуванні, зверніться у фірму, що 
здійснює доставку; якщо виріб не функціонує, відразу ж зверніться до про- 
давця.

ПРИЗНАЧЕННЯ
Мережевий зарядний USB-пристрій з розеткою CS-20 призначено для за- 
ряджання акумуляторів портативних пристроїв (мобільних телефонів, смарт- 
фонів, MP3-плеєрів, КПК, планшетних комп’ютерів та інших цифрових при- 
строїв) та живлення портативної акустики від побутової електромережі та 
одночасного використання його як силової розетки.
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Мережевий зарядний
USB-пристрій з розеткою

UKR

CS-20

КОМПЛЕКТНІСТЬ
• Мережевий зарядний USB-пристрій – 1 шт.
• Інструкція користувача – 1 шт.
• Гарантійний талон – 1 шт.

ОСОБЛИВОСТІ
• Підходить для заряджання більшості мобільних пристроїв
• Можливість одночасного заряджання двох пристроїв 
• Вмонтований захист від перевантаження
• Не займає мережеву розетку

ПІДКЛЮЧЕННЯ
• Вставте зарядний пристрій у розетку та підключіть до нього навантаження.

Примітки:
• Наведені в таблиці технічні характеристики є довідковими і не мо- 
жуть бути підставою для претензій.
• Продукція ТМ REAL-EL постійно удосконалюється. З цієї причини 
технічні характеристики та комплектність можуть бути змінені без по- 
переднього повідомлення.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Характеристики та од. виміру
Тип роз’єму 
Номінальна вхідна напруга, В/A 
Вихідна напруга, В 
Максимальний вихідний струм, мА 
Вихідна потужність, Вт
Тип вихідної розетки

Значення
2 × USB
~230/16
5 ± 5 %
2400

12
1 × CEE 7/4



Модель: CS-20
Постачальник/імпортер в Україні: ТОВ «СВЕН Центр», 08400, Київська  область,
м. Переяслав-Хмельницький, вул. Героїв Дніпра, 31, тел. (044) 233-65-89/98. 
Призначення, споживчі властивості та відомості про безпеку товару дивіться
в Інструкції користувача. Умови гарантійного обслуговування дивіться в гаран- 
тійному талоні або на сайті www.real-el.com
Гарантійний термін: 12 міс. Строк служби: 2 роки. Товар сертифіковано/має 
гігієнічний висновок. Шкідливих речовин не містить. Зберігати в сухому місці. 
Виробник: «Енел Груп ОУ», Катусепапі тн 6, Ласнам’яе ліннаоса, Таллін, Хар’ю 
мааконд, 11412, Естонія. Виготовлено в Китаї.

Manufacturer: ENEL GROUP OU, Katusepapi tn 6, Lasnamäe district, Tallinn city,
Harju county, 11412, Estonia. Made in China. 

® Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.


