
Зарядное устройство в автомобиль, 2.4 A/8 pin 1 A

Инструкция по эксплуатации v 1.0
CNE-CCA033

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Прочитайте и следуйте всем инструкциям перед исполь-
зованием продукта.
 
1. Оберегайте зарядное устройство от повышенной влаж-
ности, попадания воды и пыли. Не устанавливайте в по-
мещениях с повышенной влажностью и запыленностью. 
2. Оберегайте зарядное устройство от нагрева: не уста-

навливайте его рядом с нагревательными приборами и не подвергайте воз-
действию прямых солнечных лучей. 
3. Зарядное устройство должно быть подключено к источнику пита-
ния только того типа, который описан в инструкции по эксплуатации. 
4. Очищайте  зарядное устройство только сухой тканью. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
1. Запрещается снимать корпус устройства. Попытка отремонтировать 
данный прибор не рекомендуется и ведет к потере гарантии. 
2. Выбирайте зарядное устройство с кабелем, соответствующим требовани-
ям вашего мобильного устройства.
Если действия из списка выше не помогают решить проблему, пожалуйста, 
обратитесь к службе поддержки на сайте Canyon: https://canyon.ru/zadajte-
svoj-vopros/

• Технология “Smart IC”
• Входное напряжение: 100-240 В 
• Выходное напряжение: 5В-400мА 
• Количество USB портов: 1
• Температура 0 - 40°С 
• Температура хранения  

от - 20°C до 60°C
Размеры: 77х30х30 мм 
• Вес: 0.041 кг
• Совместимость: Мобильный 
телефон/Смартфон/GPS/Камера/
Планшет/PSP/MP3/MP4/PDA и т.д.  
• Системы защиты OSP, OCP;

Инструкция по эксплуатации.  
Зарядное устройство в автомобиль, 2,4 A/8 pin 1 A

Технические характеристики: 

Комплектация Подключение 
Зарядное 
устройство

Инструкция по 
эксплуатации

Этот продукт предназначен для устройств, использую-
щих зарядку Lightning. Подключите этот адаптер к авто-
мобильной розетке, убедившись, что источник питания 
отвечает требованиям к установке и напряжению. Затем 
заряжайте любые устройства которые могут заряжаться 
через Lightning.

Производитель: Asbisc Enterprises PLC, Кипр, Лимассол 4103, Даймонд 
Корт, ул. Колонакиу 43, Агиос Атанасиос. http://canyon.eu
Импортер в Российской Федерации:  ООО "АСБИС", 129515, г. Мо-
сква, ул. Академика Королева, дом 13, стр. 1, тел. +7 495 775 06 41.  
http://canyon.ru

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантийный срок исчисляется со дня покупки товара у авторизованного 
Продавца CANYON. За дату покупки принимается дата, указанная на вашем 
товарном чеке или же на транспортной накладной. В течение гарантийно-
го периода ремонт, замена либо возврат средств за покупку производится 
на усмотрение CANYON. Для предоставления гарантийного обслуживания 
товар должен быть возвращен Продавцу на место покупки вместе с дока-
зательством покупки (чек или транспортная накладная). Гарантия 2 года с 
момента приобретения товара потребителем. Срок службы 2 года. Допо-
лнительная информация об использовании и гарантии доступна на сайте  
http://canyon.ru/usloviya-garantii/ 



• Технологія Smart IC 
• Вхідна напруга: DC 12-24V
• Вихідна напруга та вихідний струм: 
DC 5В-2400мА
• Кількість USB-портів: 1
• Діапазон робочих температур: 
0 - 40°C
• Температура зерігання:  

- 20°C to 60°C
• Розміри: 77*30*30 мм
• Вага: 0,041 кг 
• Сумісність зі смартфонами/
планшетами/PSP/GPS/камерами/
MP3/ MP4/PDA і т.п.
• Системи захисту OSP/OCP

Короткий посібник користувача.   
Автомобільний зарядний пристрій з вбудованим кабелем Lightning, 
2,4 А/ 8 pin 1 A
Технічні характеристики: 

Комплектація Підключення 

Автомобіль-
ний зарядний 
пристрій

Короткий посіб-
ник користувача

Призначений для заряджання пристроїв з роз'ємом 
Lightning. Підключіть до автомобільної розетки та пере-
конайтесь, що джерело живлення відповідає вимогам 
встановлення та напруги. Потім заряджайте будь-які при-
строї які заряджаються за допомогою Lightning-роз'єму

ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
Перед початком експлуатації продукту уважно прочитай-
те та дотримуйтесь всіх інструкцій.
1. Не піддавайте пристрій впливу вологи і не допускайте 
потрапляння води, оберігайте від впливу пилу. Також не 
розміщуйте в приміщеннях із підвищеною вологістю, ве-
ликим вмістом пилу.
2. Не піддавайте впливу високих температур: не ставте 

поблизу опалювальних приладів і не піддавайте впливу прямих сонячних 
променів.
3. Пристрій повинен бути підключений до джерела живлення тільки того 
типу, який зазначений в інструкції по експлуатації.
4. Ніколи не розпилюйте рідкі засоби для чищення. Очищуйте пристрій лише 
сухою тканиною
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Забороняється розбирати пристрій. Також не рекомендується проводити 
самостійний ремонт даного пристрою. В іншому випадку це призведе до 
втрати гарантії.
Якщо дії із вищезазначеного списку не допомагають, звертайтесь в службу 
підтримки на веб-сайті Canyon: https://canyon.ua/tech-support-ua

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ`ЯЗАННЯ 
Гарантійний термін починається з дати покупки товару у авторизованого 
Продавця CANYON. За дату покупки приймається дата, зазначена на Вашо-
му товарному чеку, або на транспортній накладній. Протягом гарантійного 
періоду ремонт, заміна або повернення коштів за покупку проводиться на 
розсуд CANYON. Для надання гарантійного обслуговування товар повинен 
бути повернутий Продавцю на місце покупки разом із підтвердженнням по-
купки (чек або накладна). Гарантія 2 роки з моменту придбання товару спо-
живачем. Термін служби 2 роки. Додаткова інформація про використання та 
гарантію доступна на сайті  https://canyon.ua/garantiyni-umovy

Виробник: Asbisc Enterprises PLC, Кіпр, Лімасол 4103, Даймонд Корт, вул. 
Колонакі 43, Агіос Атанасіос http://canyon.eu

Імпортер в Україні: ТОВ ПІІ «АСБІС-УКРАЇНА», 03061, м. Київ, вул. Газова, 
будинок 30, тел. +38 044 455 44 11 https://canyon.ua

Продуктът е в съответствие с изисканията на Директива 2015/863/EC (or other) 
Всички декларации може да изтеглите от уеб сайт https://canyon.bg/sertifikati/ и/или 

http://canyon.eu/certificates, търсейки по модела на устройството.

www.canyon.eu
Více informací na www.canyon.eu/certificates


