
5 POORTS SUPERLADER 
ENV-1408

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

Ondersteuning na aankoop.  
Gefeliciteerd met de aankoop van deze 5 Poorts Superlader.

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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Dank u voor het kiezen voor de USB Lader.
Lees aandachtig de gebruikershandleiding voordat u het ap-
paraat gebruikt. Indien u problemen heeft bij het gebruik, neem 
contact op met onze klantenservice. Wij verhelpen het probleem 
zo spoedig mogelijk. Suggesties zijn welkom. 
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PRODUCT OVERZICHT 
INTRODUCTIE

De 40W 5 poorts USB Lader hoort bij de AC to DC serie. Ingang 
180-240V, uitgang DC-5V 8A(MAX8A), kan Iphone/Ipad/ Ipod/
Smartphone/Tablet/Power Bank etc tegelijkertijd opladen. Met 
klein, stijlvol en draagbaar ontwerp maar een groot laadvermo-
gen, hoge efficiëntie en stilte kan de USB Lader apparaten op 
volle snelheid opladen. Een USB poort kan maximaal 2.4A leveren 
(de 5 poorten samen maximaal 8A), waarmee u 3x iPad Air/iPad 
mini 2 tegelijkertijd op volle snelheid kunt laden. Met bescherming 
tegen te hoog voltage, te hoge temperatuur en kortsluiting om 
de batterijen van de apparaten te beschermen en de levensdu-
ur te verlengen. 

Dit maakt het apparaat een populaire keuze voor het laden van 
Iphone/ Ipad/Ipod/Touch 5/Ipad/Smartphone/ Tablet etc.

ACCESSOIRES

• 40W 5 poorts USB Lader
• AC Kabel  (1M)
• Verpakking
• Gebruikershandleiding

APPARAATBESCHRIJVING  
TECHNISCHE GEGEVENS

• Ingangsvoltage: 180-240V
• Standby stroom: ﹤0.3mA
• Uitgangsvoltage: 5V
• Maximale uitgangsstroom: 8A
• Maximaal vermogen: 40W
• Hoogste efficiëntie: 90%
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BEVEILIGING

• Beveiliging tegen kortsluiting op de uitgang: om uw appa-
raten te beschermen zal de USB Lader automatisch stoppen 
met laden bij kortsluiting

• Voltage bescherming: als het voltage  6.2V zal de beveiliging 
in werking treden

• Temperatuur beveiliging: als de temperatuur van de compo-
nenten hoger is dan 125oC(temperatuur van de behuizing  
58oC) zal de beveiliging in werking treden. Als de temperatuur 
van de componenten gezakt is tot onder 60oC zal de USB 
Lader weer gaan werken.

 
MATERIALEN

Plastic behuizing: PC + vuurvast materiaal  
 
UITERLIJK EN AANSLUITINGEN

• Elke poort heeft een blauw lampje
• Tweeweg USB laadpoort

1. Intelligente identificatie van de laadpoort, maximale stroom 
2.4A, kan alle 5V apparaten opladen zoals Iphone/Ipad/Sam-
sung Tablet/Power Bank etc op volle snelheid

USB Sma rt Ch arger
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Het apparaat is geschikt voor gebruik met 180-240V 
wisselstroom. Een hoger of lager voltage is niet geschikt.!

2. Maximale stroom 1A, kan alle 5V apparaten opladen zoals 
Iphone/mobile phone etc.

3. Sluit aan op het stroomnet met een AC kabel afhankelijk van 
de markt 

BEDIENINGSINSTRUCTIES
• Zoals aangegeven in het plaatje, sluit het apparaat aan op 

het stroomnet en de USB Lader zal werken. Het standby ver-
bruik is ongeveer 0,3mA.

• Er zit een smart IC in elke laadpoort dit automatisch de laad-
stroom vaststelt. U hoeft geen onderscheid te maken tussen 
Samsung/Apple etc. Het is de beste technologie om slim te 
laden op volle snelheid.

USB Sma rt Charger



Voor Nederlandstalige ondersteuning neemt u contact op met 
Teknihall support: 0900 400 2001
De gesprekskosten bedragen 0,18 €/minuut.
envivo@teknihall.nl / www.teknihall.nl ENV-1408

6

VERWIJDERING
Elektrische en elektronische apparatuur (EEE) bevat ma-
terialen, delen en inhoud die gevaarlijk kunnen zijn voor 
het milieu en schadelijk voor de menselijke gezondheid als 
afval be-staande uit elektrische en elektronische appa-
ratuur (WEEE) niet correct wordt weggegooid.

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






