
PAKKAUKSEN SISÄLTÖ
•USB-autolaturi

Laitteen käyttö

Sopii Mobiililaitteille. Oikean kaapelin yhdistelmällä 
lataat lätevästi puhelimet, tabletit, lisävirtalatuit, 
Bluetooth kaiuttimet ja muut älylylaitteet

Toimi näin
1 Liitä laturi auton sisätilan virtapistokkeeseen.
2 Kytke USB-kaapelin toinen pää laturiin.
3 Kytke kaapelin toinen pää laitteesi  USB -porttiin. 
    Laitteen lataus alkaa.
4 Kun laite on latautunut kokonaan, irrota kaapeli laitteesta     
    vetämällä sitä suoraanulospäin. Huolehdi siitä, ettet taita liitäntää.

Tekniset tiedot
Sisääntulo:12V-24V
USB1 Ulostulo :5V 2.4A
USB2 Ulostulo :5V 2.4A
Total: 5V 3.1A 15.5W Max.
Koko :69*29.8*20.5 mm         
Paino(g):18.3
Materiaali: PC+ABS
Pakkaus sisältää
1x autolaturi
Takuu1-vuosi

Huom:
1. Autolaturi lämpenee hieman ladattaessa useampaa
laitetta, tämä on normaalia.

Hävittäminen
Kierrätä akku, elektroniikka ja pakkausmateriaali asianmukaisesti. 
Kysy tarvittaessa apua viranomaisilta.

Vastuurajaus
Kaikki kuvatut asiat näissä käyttöohjeissa palvelevat ainoastaan asioiden
selventämiseksi, eivätkä ne välttämättä vastaa kaikkia tilanteita. 
Oikeudellisia vaatimuksia ei voi tehdä näiden käyttöohjeiden pohjalta.
Happy Orange Oy julkaisee tämän käyttöoppaan ilman mitään takuita. 
Happy Orange Oy saattaa tehdä tähän käyttöoppaaseen painovirheiden, epätäsmällisten 
tietojen tai laitteeseen ja/tai sen ohjelmistoon tehtyjen parannusten edellyttämiä 
korjauksia ja muutoksia ilman erillistä ilmoitusta. Mahdolliset muutokset sisällytetään 
käyttöohjeen uusiin painoksiin.Kaikki oikeudet pidätetään.

Takuuehdot ja valitusprosessi
Tälle tuotteelle on annettu 1- vuoden takuu. Takuu koskee vain materiaali- ja
tuotantovirheitä. Ilmainen takuu koskee viallisten osien korjaamista. 
Ostokuitti tulee olla takuuajan määrittämiseksi. 
Ymmärräthän, että emme voi antaa takuupalvelua, esimerkiksi näistä syistä:
• Käyttöohjeiden huomiotta jättäminen
• Väärinkäyttö, väärä käsittely, asennus tai käyttö
• Vauriot, naarmut tai kuluminen
• Mielivaltaiset muokkaukset, tuotteen kuoren avaaminen, väliintulot tai korjaukset
• Vauriot, jotka johtuvat muista tuotteista, force majeure olosuhteista tai kuljetuksesta
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CONTENTS OF THE PACKAGE 
• USB car charger 

Using the device 

Suitable for Mobile Devices. With the right cable combination 
you can charge phones, tablets, extra power chargers, Bluetooth speakers 
and other smart devices 

Do this 
1 Connect the charger to a car interior power outlet. 
2 Connect the other end of the USB cable to the charger. 
3 Plug the other end of the cable into a USB port on your device. 
   The device starts charging. 
4 When the device is fully charged, disconnect the cable from the device 
    pulling it straight out. Be careful not to bend the connector. 

Technical information 
Input: 12V-24V 
USB1 Output: 5V 2.4A 
USB2 Output: 5V 2.4A 
Total: 5V 3.1A 15.5W Max. 
Size: 69 * 29.8 * 20.5 mm 
Weight (g): 18.3 
Material: PC + ABS 
The package contains 1x car charger 
Warranty1 year 

Note:
The car charger warms up slightly when charging more device, 
this is normal. 

Disposal 
Recycle battery, electronics and packing material properly. 
If necessary, ask the authorities for help. 

The packaging of the product is made of biodegradable recycled material

Responsibility 
All things described in these manuals are for service purposes only and do not necessarily correspond to all 
situations. No legal claims can be made on the basis of these operating instructions. Happy Orange Oy 
publishes this manual without any warranties. Happy Orange Oy may edit typographical errors, inaccuracies, in 
this manual information or improvements to the device and / or its software corrections and changes without 
notice. Any changes will be included new editions of this manual. All rights reserved. 

Warranty Terms and Complaint Process 
This product has a 1-year warranty. The warranty only applies to materials and production defects. The free 
warranty covers the repair of defective parts. The purchase receipt must be available to determine the 
warranty period. 
Please understand that we are unable to provide warranty service, for example for the following reasons: 
• Ignoring the operating instructions 
• Misuse, improper handling, installation or use 
• Damage, scratches or wear 
• Arbitrary modifications, opening of the product casing, interventions or repairs 
• Damage due to other products, force majeure conditions or transportation
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