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Het gebruik van de wereldstekker.
Door de knop te schuiven kan slechts één type stekker worden geselecteerd. Andere stekkers worden automatisch
vergrendeld.
Je kunt tegelijkertijd een stekker en een USB-kabel inpluggen en gebruiken.
Groot-Brittannië
Druk op de knop en schuif
naar links voor de UK plugcompatibiliteit. Trek de
geïsoleerde aarding uit de
behuizing.

Verenigde Staten/Australië
Druk op de knop en schuif
naar rechts voor US of AUST
plug-compability. Let op dat de
contactbladen in de parallelstand
gedraaid worden.

Europa
Druk op de knop en schuif naar de
middelste stand voor EU plugcompatibiliteit.

LED-indicator
Wanneer de wereldstekker in een stopcontact gestoken wordt, brandt het blauwe indicatielampje.

Specificaties
AC-stroomwaardering
6A max, 250V AC

(600W max at 100V, 1,500W max at 250V)
USB-vermogen
2.1A, 5V DC (10W)
DC
1 x 2.1A / 1 x 1A
Enkelvoudige stekker veiligheidsfunctie
Built-in safety shutters
LED power indicator
Ingebouwde 6A zekering
Patents protected
Connectoren Groot Brittannië / USA/Australië / Europa
Gewicht
105 gram
Afmetingen
55 x 60 x 46 mm

let op
Dit product werkt mogelijk niet met bepaalde apparaten
met hoog vermogen, zoals haardrogers. Controleer uw
toesteletiket om te zien of minder dan 6A vereist is.
Elk land heeft zijn eigen regels voor het gebruik van
reisadapters. Controleer dit voor gebruik in elk land.
Geen aarding.
Dit product is uitsluitend bestemd voor gebruik met nietgeaarde of dubbel geïsoleerde apparaten.
Alleen voor gebruik binnenshuis.
Afval van elektrische producten mag niet samen met
huisvuil worden weggegooid. Gelieve te recyclen waar
faciliteiten aanwezig zijn. Neem contact op met uw
gemeente voor recyclingadvies.

volg ons

support & contact
Voor vragen, retourzendingen en/of ondersteuning kunt u onze FAQ pagina: waka-waka.com/
faq raadplegen of ons een e-mail sturen naar: support@waka-waka.com. | Problemen met je
WakaWaka? Lees de tips & trucs op: waka-waka.com/tricks.

Garantie
1. Tijdelijke garantie: WakaWaka garandeert de eerste koper dat het product
vrij is van productie- en/of materiaalgebreken bij normaal gebruik gedurende
de garantietermijn zoals beschreven onder punt 2 hieronder.
Deze productgarantie vormt de gehele garantie van WakaWaka aan de eerste
koper. WakaWaka aanvaardt geen enkele aanvullende aansprakelijkheid in
verband met de verkoop van haar producten, al dan niet door derden.
2. Garantietermijn: De garantietermijn is twee jaar vanaf datum van aankoop
door de eerste koper. Om de startdatum van de garantietermijn te kunnen
bepalen, moet het aankoopbewijs of elk ander redelijk bewijs kunnen worden
getoond.

3. Reparatie: Wanneer het product niet naar behoren functioneert vanwege een
gebrek in productie of materiaal, binnen de garantietermijn, dan zal WakaWaka
deze kosteloos repareren. Wanneer reparatie niet mogelijk is, wordt het
product vervangen.
4. Uitzonderingen: Garantie geldt niet indien het product verkeerd of
onzorgvuldig gebruikt is, gemodificeerd is, beschadigd is door een ongeval, of
gebruikt is voor een ander doel dan waarvoor het product bedoeld is, zoals
beschreven in WakaWaka’s dan geldende productbeschrijvingen.

