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G E B R U I K S A A N W I J Z I N G 

 
 

ENVIVO 

Ondersteuning na aankoop. 

Gefeliciteerd met de aankoop van deze Reislader. 

Met de aankoop van dit apparaat krijgt u niet alleen een 3-jarige garantie maar  

ook een toegewijde helplijn en webondersteuning om u van dienst te zijn. 
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FUNCTIES 
Compact formaat, licht en verwisselbare 
stekkers. 
De power LEDs zijn blauw van kleur. 
Hoge efficiëntie en lage energieconsump- 
tie. 
Gemakkelijke en praktische bediening. 
 
 
INSTALLATIE 

 
 

Sluit de stekker aan op 

de lader 

 

Druk op de knop om de 

stekker te verwijderen 
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Plaatsen van de stekker 
Plaats de gewenste stekker op de USB reis- 
lader en u zult een klik horen. Dit wil zeggen 
dat de stekker vast zit aan de USB reislader. 
Steek de reislader in het stopcontact. U 
kunt nu uw USB apparaten opladen via de 
USB reislader.  
 
Stekker verwijderen 
Om de stekker te verwisselen, druk op de 
knop onder de stekker en trek de stekker uit 
de reislader. U kunt nu een andere stekker 
op de USB reislader plaatsen. 
 
 
COMPATIBILITEIT 

Mobiele telefoons / PDA Smart Phone / 
Muziekspeler / Bluetooth Headset / Game 
Console / GPS / Digitale fotolijst / Digitale 
Camera. 
Ook compatible met iPhone en iPod. 
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SPECIFICATIES  

Ingang connector EU/US/UK/AU stekkers 

Ingang voltage 
AC 100-220V     
50/60 Hz 

Ingang spanning 
≈64mA @ 220V AC bij 
volledige belasting 

Uitgang voltage 5.25V±0.25V 
Belastingsregulering －0.5% (max.) 
Uitgang spanning 2A (max.) 
Uitgang Ripple ﹤600Mv p-p 
Efficiëntie ﹥70% @ 220V AC 
Uitgang aansluiting USB TYPE A × 4 
Overbelasting 
bescherming 

12.50W @ 220V AC 

Kortsluitingsbeveiliging Auto Recovery 

Afmetingen 
76,5 × 55,1 × 29,4 
(mm) 
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VERWIJDERING 
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Elektrische en elektronische 
apparatuur (EEE) bevat 
materialen, delen en inhoud die 
gevaarlijk kunnen zijn voor het 
milieu en schadelijk voor de 
menselijke gezondheid als afval 
bestaande uit elektrische en 
elektronische apparatuur 
(WEEE) niet correct wordt 
weggegooid. 

Apparaten die gemarkeerd zijn met het 
WEEE logo (te zien links), zouden niet met 
het huishoudafval weggegooid moeten 
worden. Neem contact op met uw lokale 
autoriteit op het gebied van 
afvalverwerking, aangezien zij in staat 
zullen zijn om u details te geven over de 
mogelijkheden voor recycling in uw 
omgeving. 
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