
 

Használati utasítás 
BlitzWolf® USB hálózati töltő adapter + MicroUSB adatkábel – 18W 

 

Cikkszám: BW-S9 

 
 
I. Előszó 

Köszönjük, hogy a BlitzWolf® USB hálózati töltő 

adapter és MicroUSB adatkábelt választotta. 

 

Az optimális teljesítmény fenntartása és a  

biztonságos használat érekében kérem alaposan 

olvassa át a használati utasítást mielőtt 

elkezdené a feltöltést. Kérem őrizze meg ezt a  

dokumentumot.. 

 

 

II. Csomag tartalma 

 

 

1 x BlitzWolf® USB hálózati töltő 
adapter 

 
1x MicroUSB kábel 

 1 x Használati utasítás 

 1 x Garancia Levél 

 

III. Power 3S 

 

A BW-S9 kompatibilis a Qualcomm Quick Charge 

2.0 és 3.0 technológiával, a Huawei FCP, 

Samsung BC1.2 és Apple fast charging 

protokollokkal. 

 

Speedy (Gyors): Villámgyorsan 
feltölti eszközeit a maximum  2.4A-
es portokkal. 

 

Smart (Okos): Automatikusan 
felismeri a töltött eszköz számára 
 optimális töltési sebességet. 

 

Safe (Biztonságos: Intelligensen 
megvédi az eszközét a 
túlfeszültségtől, túlmelegedéstől 
és rövidzárlattól. 

 

IV. Technikai specifikáció 

 

Márka BlitzWolf 

Cikkszám BW-S9 

USB port QC3.0 Port 

Teljesítmény 18W (Max) 

Bemenet 
AC 100-240V - 
50/60Hz 0.5A 

Kimenet 
5V - 3A / 9V - 2A / 12V 
- 1.5A 



Méret 43 x 27 x 39mm 

Vezeték hossza 100±10g 

 

IX. Gyakran ismételt kérdések és válaszok 

 

Mi a különbség a Power3S töltő portok és a 

standard töltő portok között? 

A Power3S töltő portok bármely eszközt teljes 

sebességgel képesek tölteni, míg a standard 

portok csak azokat az eszközöket képesek teljes  

sebességgel tölteni, amelyekhez eredetileg 

készültek, egy Android töltő például nem képes 

teljes sebességgel tölteni egy iPhone-t. 

 

Mit tegyek, ha a töltő nem tölt?  

Bizonyosodjon meg róla, hogy a töltő megfelelően 

csatlakozik az áramforráshoz. Bizonyosodjon 

meg, hogy a töltő megfelelően csatlakozik az 

eszközhöz. Bizonyosodjon meg, hogy a bemeneti  

feszültség 100 és 240V között van. 

 

Használhatnom a QC3.0 portot a töltésre, ha az 

eszközöm nem kompatibilis a Qualcomm Quick 

Charge (QC) technológiával? 

A Power3S technológiának köszönhetően 

nyugodtan töltheti a nem-QC technológiájú 

eszközeit is a QC3.0 porton. Ez esetben a  

standard 5V/3A-es töltést biztosítja a töltő.  

   


