
1. SOS-knop
2. Energie-indicator (blauw)
3. Micro-aansluiting (gelijkstroomingang)
4. USB-aansluiting (gelijkstroomuitgang)
5. LED-lamp
6. Mes voor veiligheidsgordel
7. Bladveren
8. Alarmtoon-uitgang
9. Capaciteitscontrole / Knop voor zaklamp
10. Stekker autolader & veiligheidshamer

HANDLEIDING AUTOLADER

PRO D U C T B E S C H R I J V I N G

Geschikt voor 
MP3, MP4, tablet etc.

P R O D U C T E I G E N S C H A P P E N
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Invoerder:
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Sourcing & Trading UG
Bergstraße 6

D-96352 Wilhelmsthal

Artikelnummer: 223862

De autolader is een 7-in-1 apparaat met veiligheidshamer, mes voor veiligheidsgordel, alarm, zaklamp
en knipperlicht. De lader is bovendien een Powerbank met ingebouwde lithiumbatterij die door de
auto en via usb kan worden opgeladen.

• Afmetingen: 115,7 x 45 x 32,7mm
• Capaciteit van de ingebouwde lithiumbatterij: 2200mAh
• Gelijkstroomingang (autolader): 12V~24V
• Gelijkstroomingang (USB): 5V/800mA
• Gelijkstroomuitgang (autolader): 5V/2A
• Gelijkstroomuitgang (Powerbank): 5V/1.5A

• Helderheid van de LED: 1W/130-140LM
• 3 helderheidsmodi: zwak licht, sterk licht en knipperlicht
• Laadtijd per USB: 2-3 uren
• Laadtijd via sigarettenaansteker: 2-3 uren
• Materialen: ABS en aluminium

P R O D U C T G E B R U I K
2 mogelijkheden om de ingebouwde batterij te laden

1. Per sigarettenaansteker
Stap 1: Sluit de autolader aan op de 

sigarettenaansteker, de blauwe 
indicatorlamp gaat branden.

Stap 2: Gebruik de meegeleverde micro-usb-kabel 
om uw apparaat en de usb-aansluiting van 
de autolader te verbinden.

Stap 3: Tijdens het laden brandt de blauwe 
laadindicator van het apparaat.

Tip: Gebruik uw originele kabel als u het 
apparaat gebruikt met een iPhone of iPad.

2. Per USB
Gebruik de micro-usb-kabels die samen met het pakket
worden geleverd om het product op te laden. Sluit de
micro-USB aan de gelijkstroomingang van de autolader aan
en sluit deze aan op de usb-poort voor de stroomvoorzie-
ning, bijv. van een notebook. De blauwe led begint te 
knipperen als de aansluiting correct is. Als de accu vol is,
branden de vier blauwe indicatorlampen.

LAAD UW MOBIELE TELEFOON OF ANDERE DIGITALE APPARATEN OP
Gebruik de Micro-USB-kabel om het laadapparaat met het gewenste apparaat te verbinden. 
De blauwe controlelamp op uw apparaat duidt aan wanneer het aangesloten is.
Tip 1:  Als uw apparaat een iPhone is, gebruik dan de originele kabel aub.
Tip 2:  Het laadapparaat begint automatisch met het laden van het aangesloten apparaat. 

WAARSCHUWINGSLAMP MET DRIE KNIPPERMODI
Stap 1: Druk de LED-lampschakelaar circa 1,5 seconden in, om een zwak LED-licht 

in te schakelen;
Stap 2: Druk opnieuw voor een sterk LED-licht;
Stap 3: Druk opnieuw om het knipperlicht in te schakelen; 
Stap 4: Houd de schakelaar gedurende ca. 1,5 seconden ingedrukt om de zaklamp uit 

te schakelen.
Tip: Door op de omschakelknop (9) te drukken, kunnen 3 lichtmodi worden gekozen: 

zwak licht, sterk licht en knipperlicht.

WERKING VAN DE VEILIGHEIDSHAMER
Als u ingesloten bent in de auto of bij een ongeval kunt u de veiligheidshamer gebruiken om het 
autovenster in te slagen en om uit de auto te geraken. De veiligheidshamer is opgeborgen in de 
pluspool van de stekker. Houd de autolader in uw hand en sla op het venster, dan zal het glas breken.
Tip: Richt de veiligheidshamer direct op het autovenster en sla dan met volle kracht vanuit uw pols;
het autovenster zal gemakkelijk breken.

HOE HET MES VOOR DE VEILIGHEIDSGORDEL WERKT 
Doorsnijden van de veiligheidsgordel bij een ongeval. Houd het stekkerdeel van het
apparaat vast en leg het gordelmes op de veiligheidsgordel. Snijd heen en weer 
(linker afbeelding) en snijd de veiligheidsgordel door.
Doorsnijden van de veiligheidsgordel bij een ongeval.

AlARMAPPARAAT
Gebruik de SOS-schakelaar om de alarmtoon 
in en uit te schakelen.

CONTROLE BATTERIJCAPACITEIT
Om de laadtoestand van het laadapparaat te controleren, drukt u op de knop voor de 
capaciteitsaanduiding (9).
Als 4 LEDs blauw branden, bedraagt de capaciteit 100%
Als 3 LEDs blauw branden, bedraagt de capaciteit 75%
Als 2 LEDs blauw branden, bedraagt de capaciteit 50%
Als 1 LED blauw brandt, bedraagt de capaciteit 25%

USB-aansluiting aan 

gelijkstroom-USB-ingang

• Verwenden Sie das Ladegerät nicht für andere als die vorgesehene Verwendung.
• In het geval dat de ingebouwde batterij gedurende een half jaar niet is gebruikt, laad deze

voor gebruik 4 uur lang op, anders zal het apparaat niet opladen.
• Halten Sie es von Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit, Wasser oder anderen Flüssigkeiten fern.
• Trennen Sie es vom USB-Stecker nach Abschluss des Ladevorgangs.
• Verwenden Sie es nicht mit nassen Händen.
• Nicht in Wasser tauchen
• Vermeiden Sie starke Stöße und werfen sie es nicht.
• Betreiben Sie es nicht bei hoher Temperatur.
• Lassen Sie nicht fallen, kurzschließen, modifizieren, zerlegen oder beschädigen.
• Im Fall von Anomalien (Ausbuchtung, Hitze, etc.) während des Ladevorgangs trennen Sie

den USB-Stecker, stoppen den Einsatz und bringen Sie es zu einem qualifizierten Techniker.
• Betreiben Sie es nicht, wenn es nass ist oder beschädigt wurde, um einen elektrischen Schlag, Explosion und/oder 

andere Verletzungen zu vermeiden. Unsachgemäße Reparaturen dieses Geräts können den Benutzer gefährden. 
Alle Reparaturen müssen von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden.

• Halten Sie die Anschlüsse frei von Staub, Fusseln, etc., was die korrekten Verbindungen verhindern kann.
• Es ist kein Spielzeug. Es darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
• Laden Sie das Ladegerät und ein elektronisches Gerät nicht zur gleichen Zeit auf. Dies wird die Batterielebensdauer 

des Ladegeräts verkürzen.
• Stellen Sie das Ladegerät während des Ladevorgangs nicht auf brennbaren Materialien wie auf Betten und Teppiche.
• Lithium-Ionen-Batterien können leicht bersten, sich entzünden oder explodieren, wenn sie hohen Temperaturen 

oder direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind.
• Zerlegen oder modifizieren Sie die Batterie nicht. Die Batterie enthält Schutz- und Sicherheitsvorrichtungen, die, 

wenn sie beschädigt werden, die Batterie Wärme erzeugen, explodieren oder sich entzünden lassen können.

LET OP: U mag dit apparaat niet wegdoen met uw huishoudafval. Uw gemeente heeft een speciaal inzamelsysteem opgezet voor dit
soort producten. Vraag op uw gemeentehuis waar zich de speciaal hiervoor bestemde containers bevinden. Elektrische en elektronische
producten bevatten namelijk bestanddelen en stoffen die gevaarlijk kunnen zij voor het milieu of voor de volksgezondheid en moeten
worden gerecycleerd. Dit pictogram geeft aan dat de elektrische en elektronische apparatuur speciaal moeten worden ingezameld.
Het pictogram bestaat uit een doorgekruiste container op wielen.


