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1. Producttekening

2. Producteigenschappen
● Ingangsspanningsbereik: 180 VAC - 245 VAC. uitgang geïnstalleerd met standaard CLA aansluiting.
● Automatische koelventilator die voor een langere levensduur zorgt (Alleen ACDC12A512V).
● Uitsluitend voor gebruik binnenshuis.

3. Specificaties

1. Wisselstroom ingang (180V - 245V)
2. Gelijkstroom uitgang (12V)
3. LED status indicator
4. Sigarettenaansteker aansluiting (type CLA)
5. Koelventilator (alleen ACDC12A512V)

ACDC6A12V Afmetingen: 160mm(L) x 85mm(B) x 40mm(H)
ACDC12A512V Afmetingen: 175mm(L) x 90mm(B) x 65mm(H)

(ACDC12A512V)

Model

Ingang

Uitgang

Frequentie

Nominaal vermogen

Lengte wisselstroom
voedingskabel

Lengte gelijkstroom
voedingskabel

ACDC12A512V

180 VAC - 245 VAC 2.0A

DC12V   12.5A

50-60Hz

150W
(Piekvermogen 300W)

1200mm

800mm

1200mm 800mm

ACDC6A12V

DC12V    6.0A

50-60Hz

72W

1200mm

800mm

180 – 245 VAC 1.1A
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wordt ondersteund
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4. Instructies
a. Controleer de ingangsspanning: wees er zeker van dat deze overeenkomt met de gegeven specificaties.
b. Verbind de apparaten aan de sigarettenaansteker aansluiting (type CLA). Wees er zeker van dat de belasting binnen 

het nominaal vermogen ligt. Controleer de LED status indicator: Groen licht staat uit of knippert wanneer er 
abnormaliteiten optreden.

c. Als u klaar bent met gebruik van de omvormer dient u eerst de wisselspanning te ontkoppelen voordat u de 
apparaten ontkoppelt.

5. Beveiligingen
a. Overbelastingsbeveiliging:: Wanneer het gevraagde vermogen groter is dan de omvormer kan geven (300W maximaal 

ACDC12A512V), wordt de belasting automatisch ontkoppeld. De belasting wordt automatisch weer gekoppeld 
wanneer deze een vermogen vraagt binnen het opgegeven bereik.

b. Beveiliging tegen kortsluiting: Wanneer er een kortsluiting ontstaat na de DC uitgang, ontkoppelt de omvormer 
automatisch de belasting.

6. Werkbereik
● Omgevingstemperatuur: 0-45°C.
● Luchtvochtigheid: 5%-70% (Relatieve Luchtvochtigheid).
● Opslagtemperatuur: -10°C - 60°C.
● Houd de omvormer uit de buurt van explosieve, corrosieve en ontvlambare stoffen.
● Gebruik de omvormer alleen binnenshuis.

7. Toepassingen
De omvormer is onder andere geschikt voor het voorzien van stroom aan:

   Koelkasten                          Stofzuigers                        Ventilatoren                    Verlichting     Opladers van mobiele telefoons

8. Waarschuwingen
Waarschuwing:  Lees deze handleiding zorgvuldig en volg alle instructies om veiligheid en optimale prestaties van uw 
AC-DC omvormer te garanderen. Lees alle waarschuwingen en aandachtspunten voordat u het product in gebruik 
neemt.

Veiligheidsvoorschriften:
● De AC-DC omvormer werkt op netspanning, open daarom niet zomaar de behuizing van de omvormer.
● Alleen voor gebruik binnenshuis.
● Gebruik de omvormer alleen in een goed geventileerde ruimte.
● Bedek de omvormer niet.
● Houd de omvormer uit de buurt van kinderen.
● Houd de omvormer uit de buurt van explosieve, corrosieve en ontvlambare stoffen.
● Houd de omvormer uit de buurt van natte / vochtige omgevingen.
● Ontkoppel de netspanning wanneer u de omvormer niet gebruikt.
● Vermijd het volledig belasten van de omvormer voor lange tijd om de levensduur van de omvormer te verlengen. (80% 

Nominaal vermogen is aanbevolen.)
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GARANTIE
Dit product heeft een garantie van 2 jaar vanaf aankoopdatum op fabricagefouten en functionaliteit. Deze garantie geldt 
niet als het product verkeerd gebruikt of misbruikt is, of als het product ongeautoriseerd gerepareerd of gemodificeerd 
is. Om van deze garantie gebruik te maken moet u een aankoopbewijs kunnen laten zien.

Voorschriften voor het afdanken van apparaten voor privé-huishoudens in de Europese Unie
Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat het product niet met uw andere huishoudelijke afval mag 
worden weggegooid. In plaats daarvan moet u deze apparaten inleveren bij een officieel afvalpunt waar elektrische en 
elektronische apparaten worden ingezameld voor recycling. Door apparaten in te zamelen en te recyclen wanneer u deze 
afdankt, worden natuurlijke bronnen gespaard en wordt gezorgd dat de apparaten worden gerecycled op een verant-
woorde wijze voor mens en milieu. Neem contact op met de gemeentelijke afdeling, de afvaldienst of de winkel waar u 
het product hebt gekocht voor meer informatie over de plaatsen waar apparaten worden ingezameld voor recycling.
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