
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
TACTICAL FIELD PLUG SINGLE 18W

Návod k použití

Před prvním použití zkontrolujte kompatibilitu Vašeho 
zařízení  s údaji uvedenými ve specifikaci.
Nejprve zapojte nabíječku do sítě, poté do ní zapojte 
napájecí USB kabel a až poté zapojte jeho opačný 
konec do nabíjeného zařízení.
Nabíječku nenechávejte zapojenou v zásuvce pokud
ji zrovna nepoužíváte.
Nevystavujte ji vlhkosti ani teplotám mimo rozmezí 
0-40 °C
Nabíječku používejte pouze k účelům, pro které
je určena.
Nerozebírejte ji, ani ji nepoškozujte hrubou silou nebo 
ostrými předměty.
Nejedná se o hračku, nedávejte ji do rukou dětem.
Nepoužívejte nabíječku v prašném, nebo jinak 
znečištěném prostředí.
Pokud dojde k poškození nabíječky, nebo pokud 
zapáchá, tak ji v žádném případě nepoužívejte, hrozí 
riziko úrazu elektrickým proudem.
Nabíječku používejte výhradně pod dozorem.
K očištění použijte měkký, suchý a čistý hadřík.

Specifikace
Model: SN-501Q
Port: USB-A
Input: 12-24V 5V 3A/ 9V 2A / 12V 1.5A
Output: 18W
LED: Modrá
Materiál: ABS plast, carbon fibre texture

Výrobce: Shenzen Shounuo Xin Electronics Co, Ltd
No.3, Xuri East Road, Luoshan Industrial Zone,
Pinghu town, Shenzhen city, Guangdong province, China
Dovozce: Bakr s.r.o., Třebohostická 564/9, 100 00, Praha, Česká 
republika

Prohlášení o shodě – zjednodušená verze:
Výrobce, Shenzen Soke Electronics, deklaruje, že je tento 
výrobek ve shodě, splňuje směrnici 2014/53/EU a bylo na něj 
vydáno EU prohlášení o shodě, které je k dispozici
k nahlédnutí na:
www.tacticalproducts.eu/download/certificates/tactical_field_plug_single_18W



Instructions for use

Before first use, check the compatibility of your device 
with the data given in the specification.
First connect the charger to the mains, then connect 
the USB power cable to it and only then connect the 
other end to the charging device.
Do not leave the charger plugged in when you are not 
using it.
Do not expose it to moisture or temperatures outside 
the range of 0-40 ° C
Use the charger only for its intended purpose.
Do not disassemble it or damage it with brute force or 
sharp objects.
It is not a toy, do not put it in the hands of children.
Do not use the charger in dusty, dirty areas.
If the charger is damaged or if it smells, do not use it 
under any circumstances, there is a risk of electric 
shock.
Use the charger only under supervision.
Use a soft, dry, clean cloth to clean.

Specifications
Model: SN-501Q
Port: USB-A
Input: 12-24V 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A
Output: 18W
LED: Blue
Material: ABS plastic, carbon fiber texture

Manufacturer: Shenzen Shounuo Xin Electronics Co., Ltd
No.3, Xuri East Road, Luoshan Industrial Zone,
Pinghu town, Shenzhen city, Guangdong province, China
Importer: Bakr s.r.o., Třebohostická 564/9, 100 00, Prague, 
Czech Republic

Declaration of conformity - simplified version:
The manufacturer, Shenzen Soke Electronics, declares that this 
product is in conformity, complies with Directive 2014/53 / EU 
and has been issued with an EU Declaration of Conformity, 
which is available
to view at:
www.tacticalproducts.eu/download/certificates/tactical_field_plug_single_18W
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