
 

Bruksanvisning

USB 5 port Laddstation
för 5 enheter

Inkluderat: 1,5m 2-pin-strömkabel Art nr: 682002
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Introduktion
USB-laddstationen för uppladdning av max 5 enheter samtidigt. Laddstationen är utrustad 
med smart IC-chipset, snabbladdningsportar, överladdning- och överhettninggskydd för 
enkel och effektiv laddning.

Anslutningsanvisningar
1. Montera plastavdelarna på laddarenheten.

2. Anslut laddaren till strömförsörjning. Den röda lysdioden indikerar strömanslutning.

3. Anslut de uppladdningsbara enheterna till laddstationen med hjälp av mikro-USB-
kabel.

5 USB-laddningsportar

AC-ingång 6 x Plastavdelare

Röd lysdiod AC-anslutning
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Underhåll 
Produkten kräver normalt sett inget underhåll. Installera enheten i ett torrt och 
välventilerat utrymme. Om enheten skulle bli smutsig, torka den då med en ren fuktig 
trasa. Använd inga lösningsmedel eller rengöringsmedel. Hantera produkten med 
varsamhet för att förlänga livstiden.

Garanti
Produkten omfattas av 1 års garanti. Observera att produktgarantin ej omfattar fel 
som uppstått genom ingrepp i produkten, ovarsamhet, felaktig inkoppling/montering 
eller underhåll. Vid fel på produkten vänligen kontakta din lokala distributör för vidare 
instruktioner. Om produkten skickas till Bo Edin AB, vänligen bifoga en ifylld returformulär 
som finns tillgänglig på www.edin.se/support.

Säkerhetsföreskrifter
Installatören ansvarar för att produkterna installeras så att ingen risk för brand, elektriskt 
funktionsfel eller fara för användaren kan uppstå.

Öppna ej höljet, då det kan innebära risk för elstötar. 

Bo Edin AB kan inte åläggas ansvar för störningar i radio- eller TV-utrustning, och/eller för 
direkta, oavsiktliga eller efterföljande skador eller förluster till någon person eller enhet, 
om utrustningen har installerats av okvalificerad och obehörig personal och/eller om 
installationsanvisningar i produktens bruksanvisning inte har följts noggrant.

Miljö
Bo EDIN AB är anslutna till FTI (fd REPA) och El-kretsen. Släng förbrukade produkter 
enligt gällande miljöföreskrifter. Om du följer ovanstående önskemål om återvinning 
medverkar du till en bättre miljö.
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Bo Edin AB  Stockby Hantverksby 3, 181 75 Lidingö Tel: 08 7671818 Email: info@edin.se
Besöksadress Förrådsvägen 2B, 181 41 Lidingö  Fax: 08 7671820 Webb: www.edin.se

Hearing excellence since 1965

Tekniska data

USB Laddningsstation art nr 682002
Laddningsportar 5 USB-portar

  - 2 snabbladdningsportar (2,4A)

  - 3 standardportar (1A)

Ingång  100-240VAC

Utgång  30W 5V 6A max

Storlek  (B) 155 x (D) 125 x (H) 65mm

Vikt  400g


