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Tento nabíjecí adaptér je určen pro tyto 
notebooky UMAX Visionbook: 
14We Plus, 14Wa, 14Wa Plus, 14Wa Pro, 
14Wg Plus, 14Wg Pro, 13Wa, 13Wa Plus, 
13Wa Pro, 13Wa Ultra, 13Wa Flex, 13Wg, 
13Wg Pro Touch, 13Wg Flex, 14Wg Flex, 
12Wg Tab, 12Wa Flex, 12Wa , 14Wa Gray, 
12Wr Flex, 14Wr, 14Wr Plus, 10Wa Tab, a 
další. Aktuální seznam kompatibilních 
notebooků naleznete na www.umax.cz

Tento nabíjací adaptér je určený pre 
vybrané notebooky UMAX VisionBook: 
14We Plus, 14Wa, 14Wa Plus, 14Wa Pro, 
14Wg Plus, 14Wg Pro, 13Wa, 13Wa Plus, 
13Wa Pro, 13Wa Ultra, 13Wa Flex, 13Wg, 
13Wg Pro Touch, 13Wg Flex, 14Wg Flex, 
12Wg Tab, 12Wa Flex, 12Wa , 14Wa Gray, 
12Wr Flex, 14Wr, 14Wr Plus, 10Wa Tab, a 
ďalšie. Aktuálny zoznam kompatibilných 
notebookov nájdete na www.umax.cz

Model adaptéru / Model adaptéra:
SAW30-120-2000G
Vstupní napětí / Vstupné napätie:
AC 100-240V
Výstupní napětí / Výstupné napätie:
DC 12.0V 
Výkon / Výkon:
24.0W
Výstupní proud / Výstupný prúd:
2.0A
Vstupní frekvence / Vstupná frekvencia:
50-60Hz

Výrobce / Výrobca:
Shenzhen Shi Ying Yuan Electronics Co., 
Ltd

Dovozce / Dovozca:
ConQuest Entertainment a.s., Kolbenova 
961/27d, 198 00, Praha 9, Česká republika

Varování:
Nabíjecí adaptér nepřipojujte do jiného 
zařízení než je uvedeno v tomto návodu. 
Na nabíjecí adaptér nestoupejte a 
nepokládejte na něj težké předměty. 
Kabel adaptéru umístěte tak, aby 
nepřekážel a nezpůsobil nehodu. 
Nepoužívejte zařízení v případě 
poškození napájecího kabelu nebo 
zástrčky, když nefunguje správně nebo 
když bylo poškozeno. Poškozený 
napájecí kabel nebo zástrčka musí být 
vyměněny za nové výrobcem. Zařízení 
není určeno k obsluze osobami (včetně 
dětí) s omezenými fyzickými, 
senzorickými nebo psychickými 
schopnostmi. Nedotýkejte se zástrčky 
vlhkými dlaněmi! Pro vytáhnutí zástrčky 
ze zásuvky tahejte za zástrčku, nikdy za 
kabel.

Varovanie:
Nabíjací adaptér nepripájajte do iného 
zariadenia než je uvedené v tomto 
návode. Na nabíjací adaptér nestúpajte a 
neklaďte naň ťažké predmety. Kábel 
adaptéra umiestnite tak, aby neprekážal 
a nespôsobil nehodu. Nepoužívajte 
zariadenie v prípade poškodenia 
napájacieho kábla alebo zástrčky, keď 
nefunguje správne alebo keď bolo 
poškodené. Poškodený napájací kábel 
alebo zástrčka musia byť vymenené za 
nové výrobcom. Zariadenie nie je určené 
na obsluhu osobami (vrátane detí) s 
obmedzenými fyzickými, senzorickými 
alebo psychickými schopnosťami. 
Nedotýkajte sa zástrčky vlhkými 
dlaňami! Pre vytiahnutie zástrčky zo 
zásuvky ťahajte za zástrčku, nikdy za 
kábel.

Nevyhazujte elektrické spotřebiče 
jako netříděný komunální odpad, 
použijte oddělené sběrné zařízení. 
Informace o dostupných systémech 
sběru získáte od místního úřadu. 
Pokud jsou elektrické spotřebiče 
likvidovány na skládkách, mohou 
nebezpečné látky unikat do 
podzemních vod a dostat se do 
potravinového řetězce, což může 
poškodit vaše zdraví. Další informace 
o sběru, opakovaném použití a 
recyklačních programech vám 
poskytne místní nebo regionální úřad 
pro nakládání s odpady.

Dovozce tímto prohlašuje, že toto 
zařízení splňuje základní požadavky a 
další relevantní podmínky směrnice 
R&TTE a směrnice 2014/35/EU v 
platném znění. 

Nevyhadzujte elektrické spotrebiče 
ako netriedený komunálny odpad, 
použite oddelené zberné zariadenia. 
Informácie o dostupných systémoch 
zberu získate od miestneho úradu. Ak 
sú elektrické spotrebiče likvidované 
na skládkach, môžu nebezpečné látky 
unikať do podzemných vôd a dostať 
sa do potravinového reťazca, čo 
môže poškodiť vaše zdravie. Ďalšie 
informácie o zbere, opakovanom 
použití a recyklačných programoch 
vám poskytne miestny alebo 
regionálny úrad pre nakladanie s 
odpadmi.

Dovozca týmto vyhlasuje, že toto 
zariadenie spĺňa základné požiadavky 
a iné relevantné podmienky smernice 
R & TTE a smernice 2014/35/EU v 
platnom znení. 


