
 

 

Gebruiksaanwijzing AV USB Fast Charger 

Dank u voor het kiezen van dit Autovision product. Neem de tijd en lees de volgende instructies 
en informatie volledig door. Bewaar deze instructies op een veilige plaats voor toekomstig 
gebruik. 
Deze oplader is volledig compatible met alle Power Delivery QC 3.0 smart phones, 
tablets en laptops. Daarmee worden al uw apparaten zo snel mogelijk opgeladen.   

Veiligheidsaanwijzingen 
• Bescherm het product tegen vuil, vocht en oververhitting en gebruik het alleen in 

droge ruimtes. 
• Laat het product niet vallen en stel het niet bloot aan grote schokken. 
• Gebruik het product niet buiten de vermogenslimieten die in de specificaties worden 

vermeld. 
• Wijzig het apparaat op geen enkele manier. Hierdoor vervalt de garantie. 
• Gebruik het apparaat niet verder als het zichtbaar beschadigd is. 
• Gebruik het product alleen voor het beoogde doel. 
• Houd dit product, net als alle elektrische producten, buiten het bereik van kinderen! 
• Gebruik het product niet in de directe nabijheid van verwarmingstoestellen of andere 

warmtebronnen of in direct zonlicht. 
• Het product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis. 
• Gebruik het product niet in vochtige omgevingen en vermijd spatten. 

 
Netspanning voltage 100 –240 V 
De lader is geschikt voor een netvoltage van 100-240 en kan over de hele wereld worden 
gebruikt. Houd er rekening mee dat een land specifieke stekkeradapter nodig kan zijn. 
 
Op te laden appraten 
Controleer voordat u een eindapparaat aansluit of het uitgangsvermogen van de lader 
voldoende stroom voor het eindapparaat kan leveren. 
Zorg ervoor dat het totale vermogen van alle aangesloten eindapparaten niet hoger is dan 30 W 
USB-A poort Rood 18 W + USB-A poort Groen 12W. 
Raadpleeg de instructies in de gebruiksaanwijzing van uw eindapparaat. 
 
Quick Charge – Power Delivery QC 3.0 / PD 
Plug & Play: geen instellingen nodig. Voeding en voltage worden automatisch geconfigureerd 
door Power Delivery / QC 3.0. als u uw compatible eindapparaat aansluit. 
Voor efficiënt en geoptimaliseerd opladen moet de functie Power Delivery (PD) / QC3.0 (Quick 
Charge)  door uw eindapparaat worden ondersteund. 
Door het grote aantal PD/QC compatibele eindapparaten met verschillende firmwareversies kan 
het voorkomen dat de functie niet volledig wordt ondersteund. 



Verzorging en onderhoud 
Gebruik voor het reinigen alleen een droge, zachte doek. 
 
Opmerking: 
Koppel het apparaat los van de stroomvoorziening voordat u het schoonmaakt of als het 
gedurende lange tijd niet wordt gebruikt. 
 
Garantie Disclaimer 
Autovision Holding b.v. aanvaardt geen aansprakelijkheid en biedt geen garantie voor schade 
die voortvloeit uit ondeskundige installatie/montage, ondeskundig gebruik van het product of 
het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing en/of veiligheidsaanwijzingen. De garantie op 
fabrieksfouten is 24 maanden.  

Informatie over recycling: 
                Na implementatie van de Europese Richtlijn 2012/19/EU en 2006/66/EU in de 
                nationale rechtsorde geldt het volgende: 
                Elektrische en elektronische apparaten, evenals batterijen, mogen niet met het huisvuil  
                worden weggegooid. Consumenten zijn wettelijk verplicht om elektrische en  
                elektronische apparaten en batterijen aan het einde van hun levensduur in te leveren 
bij de daarvoor ingerichte openbare inzamelpunten of verkooppunten. Details hiervoor  
worden bepaald door de nationale wetgeving van het betreffende land. Dit symbool op het 
product, de gebruiksaanwijzing of de verpakking geeft aan dat een product onder deze 
regelgeving valt. Door recycling, hergebruik van materialen of andere vormen van gebruik van 
oude apparaten/batterijen, levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons 
milieu. 
 
Specificaties 
Model:    AV 30W 
Artikel nummer:   403000 
Compatible:   Power Delivery (PD) QC (Quick Charge) 3.0 
Input:    AC 100-240V (50-60HZ) 0.5A 
Output:    30W = 18W+12W 
USB A Poort (Rood) (QC 3.0): 5V 3A; 9V 2A; 12V 1.5A; 18W MAX 
USB 2 & 3 Poort (Groen):  5V-2.4A ; 12W MAX 
Afmetingen:   45 x 27 x 91mm 
Gewicht:   64.6g  

Importeur: 
Autovision Holding bv 

Netherlands  
Website: www.autovision.nl 

Wijzigingen, druk-zetfouten onder voorbehoud AVG$202207 
AV Accessoiries ™ 
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