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EM3971 - Universele Laptoplader
Waarschuwingen en aandachtspunten
Het openen van het product en/of de producten kan leiden tot ernstige verwondingen!
Laat reparatie altijd uitvoeren door gekwalificeerd personeel van Eminent!
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1.0 Garantievoorwaarden
De garantietermijn van vijf jaar geldt voor alle Eminent producten, tenzij anders
aangegeven op het moment van aankoop. Bij aankoop van een tweedehands Eminent
product resteert de garantieperiode gemeten vanaf het moment van de aankoop door
de eerste eigenaar.
De Eminent garantieregeling is van toepassing op alle Eminent producten en
onderdelen onlosmakelijk verbonden met het betreffende product. Voedingen,
batterijen, accu’s, antennes en alle andere producten niet geïntegreerd in of direct
verbonden met het hoofdproduct of producten waarvan redelijkerwijs mag worden
aangenomen dat deze een ander slijtagepatroon kennen dan het hoofdproduct vallen
derhalve niet onder de Eminent garantieregeling. De garantie vervalt tevens bij onjuist
of oneigenlijk gebruik, externe invloeden en/of bij opening van de behuizing van het
betreffende product door partijen anders dan Eminent.

2.0 Introductie
Gefeliciteerd met de aankoop van dit hoogwaardige Eminent product! Dit product is
door de technische experts van Eminent uitgebreid getest. Mocht dit product ondanks
alle zorg problemen vertonen, dan kun je een beroep doen op de vijf jaar Eminent
garantie. Bewaar deze handleiding samen met het bewijs van aankoop daarom
zorgvuldig.
Registreer je aankoop nu op www.eminent-online.com en ontvang product updates!
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2.1 Functies en kenmerken
Dankzij de 10 verschillende ‘power pluggen’ is de EM3971 Universele laptoplader van
Eminent geschikt voor vrijwel alle laptops en TFT schermen die over een losse
voeding beschikken. Mede door de bijgeleverde aansluiting is deze 3-in-1 laptoplader
niet alleen in je huis te gebruiken maar ook in de auto en in het vliegtuig. Ook beschikt
deze handige lader over een extra USB-poort waarmee je een telefoon, MP3-speler,
mediaspeler of andere USB-producten kunt opladen.
•
•
•
•
•
•
•
•

Compact design
Input: 110V ~ 240V AC
Maximaal vermogen: 100Watt
Overspanningbeveiliging
USB poort (5V 1A)
Ondersteunt 8 verschillende voltage settings: 15V 16V 18V 18.5V 19V 20V 22V
en 24V
Output: 6 Ampère (15-20V)
Output: 5 Ampère (22-24V)

2.2 Inhoud van de verpakking
De volgende onderdelen zijn aanwezig in het pakket:
•
•
•
•
•

EM3971, 3-in-1 Universele Laptoplader.
10 powerpluggen.
Stroomkabel voor stopcontact.
Aansluiting voor gebruik in de auto en het vliegtuig.
Handleiding.

2.3 Voordat je begint
1.

2.
3.
4.

Controleer eerst het voltage van het apparaat waarop je de lader wilt aansluiten.
Eminent is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade aan apparatuur als
gevolg van gebruik van de laptoplader.
Gebruik alleen de meegeleverde accessoires om eventuele schade te
voorkomen.
Haal de laptoplader van het stroomnetwerk indien deze niet in gebruik is.
Gebruik de laptoplader niet in combinatie met apparaten die meer dan 100 Watt
vragen.

3.0 De laptoplader gebruiken
Volg onderstaande instructies om de laptoplader te gebruiken.
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1.

2.

Controleer eerst welke voeding het apparaat nodig heeft, waarop je de
laptoplader aansluit. Deze aanduiding staat vermeld op het product of de
oorspronkelijke voedingsadapter van het product.
Kies het juiste voltage met behulp van de spanningsschakelaar op de
laptoplader. Als het juiste voltage niet beschikbaar is op de laptoplader, kies dan
het voltage dat net iets lager is dan het benodigde voltage. (Zie ook hoofdstuk 4.)

Indien het apparaat minder dan 15V vereist, raden wij het gebruik van de laptoplader
af!
Alhoewel de Eminent laptoplader op vrijwel alle laptops te gebruiken is, zijn er
natuurlijk uitzonderingen. Indien geen van de bijgeleverde powerpluggen op je laptop
past, dan betekent dit helaas dat de laptop niet door de laptoplader ondersteund
wordt. Ga naar www.eminent-online.com en kijk op de productpagina van de EM3974.
Hier kun je een PDF document vinden waarin de ondersteunde laptops met de
bijbehorende specificaties staan vermeld. Controleer met behulp van dit document of
je laptop wordt ondersteund.
3.
4.
5.

6.

Kies de juiste powerplug en sluit deze aan op de verloopstekker van de
laptoplader.
Sluit de verloopstekker met powerplug aan op het elektrische apparaat.
Sluit de stekker van de meegeleverde netsnoer aan op het lichtnet. Eén van de
voltage lampjes, corresponderend met de stand van de voltage schakelaar, zal
gaan branden.
Schakel het aangesloten elektrische apparaat in.

Let op! Als je de laptoplader gebruikt op een 230Volt aansluiting, gebruik dan het
meegeleverde netsnoer. Gebruik je de laptoplader in de auto of in het vliegtuig,
gebruik dan de meegeleverde adapter voor aansluiting op een sigarettenaansteker
adapter of de 4-polige vliegtuigstekker.
Let op! Om oververhitting te voorkomen, dien je de laptopoplader tijdens het gebruik
niet te bedekken of in de laptop tas te laten zitten.

3.1 Het gebruik van de USB poort
De laptoplader is voorzien van een USB aansluiting waarop je een USB apparaat kunt
aansluiten. De USB aansluiting levert 5 Volt, 1 Ampère en kan worden gebruikt om
USB apparaten zoals een mobiele telefoon, MP3 speler of mediaspeler op te laden.

4.0 Vraag & antwoord
V:
A:

Geen van de voltage lampjes op de laptoplader brandt. Hoe kan dat?
Controleer of er stroom op het stopcontact staat en probeer een ander
stopcontact.
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V: Het aangesloten apparaat krijgt geen stroom van de laptoplader.
A 1: Controleer of je de juiste powerplug hebt gebruikt.
A 2: Controleer of je het juiste voltage op de laptoplader hebt ingesteld.
V:
A:

Mijn apparaat vereist een voltage dat niet op de laptoplader aanwezig is.
Vereist je elektrische apparaat een voltage dat niet op de laptoplader staat, kies
dan het voltage dat daar net onder ligt. Zo voorkom je schade aan de laptoplader
en aan je elektrische apparatuur.

V:
A:

Kan ik zonder problemen mijn laptoplader in een vliegtuig gebruiken?
Je kunt de laptoplader zonder problemen gebruiken in een vliegtuig. Houd er wel
rekening mee dat in een vliegtuig vaak niet meer dan 75W geleverd kan worden.

5.0 Service en ondersteuning
Deze handleiding is door de technische experts van Eminent met zorg opgesteld.
Mocht je desondanks problemen ervaren bij de installatie of in het gebruik van je
Eminent product, vul dan het supportformulier in op de website www.eminentonline.com/support.
Je kunt tevens gebruik maken van het Eminent servicenummer. Bel 0900-EMINENT
(0900-3646368, 45ct per minuut*) of, in geval je woonachtig bent in Vlaanderen 070
277 286 (30ct per minuut*).
*Exclusief de kosten voor het gebruik van je mobiele telefoon.

Verklaring van Overeenstemming
Om u te verzekeren van een veilig product conform de richtlijnen opgesteld door de
Europese Commissie kunt u een kopie van de Verklaring van Overeenstemming met
betrekking tot uw product opvragen door een emailbericht te sturen naar:
info@eminent-online.com. U kunt ook een brief sturen naar:
Eminent Computer Supplies
Postbus 276
6160 AG Geleen
Nederland
Vermeld bij uw aanvraag duidelijk ‘Verklaring van Overeenstemming’ en het
artikelnummer van het product waarvan u de Verklaring van Overeenstemming
opvraagt.
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