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A Port: for all (smart)phones
+ all others at normal charge
B Port: for all tablets + all
others at quick charge

2x 12/24V Port
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WARNING: PROPER USE OF THIS SPLITTER IS THE USER’S RESPONSIBILITY.
POWERING CAR PLUG DEVICES
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WAARSCHUWING: CORRECT GEBRUIK VAN DEZE SPLITTER IS DE
VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE GEBRUIKER.
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Start your vehicle.
Insert the DC plug of the Quintezz Quattro splitter car plug into a power socket in your
vehicle. The LED will light to indicate that power is available.
3. Plug the devices you wish to power (6 amps maximum combined = 3 Amps* per
socket)) into one of the two 12/24V sockets on the Quattro splitter car plug.
4. Turn on your device(s).
* 1 Amp = 1000 mA

APPARATEN MET SIGARETTENPLUG AANSLUITEN
1. Start uw voertuig.
2. Steek de stekker van de Quintezz Quattro splitter car plug in een sigarettenaanstekeraansluiting in uw auto. Het LED lampje gaat branden om aan te geven dat er stroom
beschikbaar is.
3. Sluit de apparaten die u wilt gebruiken (max. 6A gecombineerd = 3A* per aansluiting)
aan op een van de twee 12/24V aansluitingen van de Quattro splitter car plug.
4. Schakel uw apparaat/apparaten aan.
* 1A = 1000 mA

POWERING USB DEVICES

USB-APPARATEN AANSLUITEN

NOTE: The 2 USB Power Ports provide standard 5V/2100mA maximum (2.1A) at 10 Watts USB
power for both USB ports TOGETHER.
!Port A and Port B have different functionalities!
• Port A: for all (smart)phones + all others at normal charge
• Port B: for all tablets + all others at quick charge
1.
Start your vehicle.
2.
Insert the DC plug of the Quintezz Quattro splitter car plug into a power socket in your
vehicle. The LED will light to indicate that power is available.
3.
Connect your device’s USB cable to the USB Power Port on the Quattro splitter car plug
and then connect the other end of the cable to your device.
The 2x 12/24V sockets and the 2x USB power ports can be used all at the same time. The power
output when using all 4 ports at the same time can be maximum 8 amps.
The USB Power Ports will charge most USB chargeable devices using an appropriate USB
charging cable*.
* USB cable not included, we advise using the USB charging cable that was originally supplied
with your device.

OPMERKING: De 2 USB-poorten bieden standaard max. 5V/2100mA (2,1 A) bij 10W USB stroom
voor beide USB-poorten SAMEN.
! Poort A en poort B hebben verschillende functionaliteiten!
• Poort A: voor alle (smart) phones en alle andere toestellen bij normale lading
• Poort B: voor alle tablets en alle andere toestellen bij snelle lading
1.
Start uw voertuig.
2.
Steek de stekker van de Quintezz Quattro splitter car plug in een sigarettenaansteker-aansluiting
in uw auto. Het LED lampje gaat branden om aan te geven dat er stroom beschikbaar is.
3.
Sluit de USB-kabel van uw apparaat aan op de USB-poort op de Quattro splitter car plug
en verbind vervolgens het andere uiteinde van de kabel met uw toestel.
De 2x 12/24V aansluitingen en de 2x USB-poorten kunnen allemaal gelijktijdig worden gebruikt.
Het maximale vermogen bij gebruik van de 4 poorten tegelijk kan max. 8A zijn.
De USB-poorten kunnen de meeste USB apparaten opladen met behulp van een geschikte USBlaadkabel*.
* USB-kabel niet meegeleverd, wij raden aan de USB-laadkabel te gebruiken die oorspronkelijk
werd meegeleverd met uw apparaat.

IMPORTANT:

BELANGRIJK:

The Quintezz Quattro splitter car plug has a 8 A fuse in the DC plug that will blow if the devices
that are plugged into it require more than 8 amps together. If the Splitter stops working, the
fuse may have blown. To replace the fuse, simply unscrew the tip of the DC plug, remove the
fuse, and replace it with a new fuse rated at 8 amps (see original fuse that was supplied). Never
replace the fuse with one rated higher than 8 amps!

De Quintezz Quattro splitter car plug heeft een 8A zekering die zal doorbranden als de apparaten
die erop zijn aangesloten samen meer dan 8A vereisen. Als de splitter niet meer werkt, kan de
zekering zijn doorgebrand. Om de zekering te vervangen, dient u het uiteinde van de stekker los
te draaien, de zekering te verwijderen en te vervangen door een nieuwe zekering van 8 ampère
(zie oorspronkelijke zekering). Vervang de zekering nooit door een zekering van meer dan 8A!

SUPPORT

KLANTENONDERSTEUNING

For more information, technical questions and return requests concerning this product, you
should contact support@quintezz.com.

Voor meer informatie, technische vragen of retouraanvragen met betrekking tot dit product
dient u rechtstreeks contact op te nemen met support@quintezz.com.

GUARANTEE

GARANTIE

Copyright © Quintezz. Quintezz® is a registered trademark of TE-Group NV. The Quintezz®
brand stands for superior quality products and excellent customer service. Therefore Quintezz®
warrants this product to be free from defects in materials and workmanship for a period of two
(2) years from the original purchase date of the product. The terms of this guarantee and the
extent of responsibility of Quintezz® under this warranty can be downloaded from the website:
www.quintezz.com.

Copyright © Quintezz. Quintezz® is een gedeponeerd handelsmerk van TE-Group NV. Het merk
Quintezz® staat voor producten van superieure kwaliteit en een uitstekende klantenservice.
Daarom garandeert Quintezz® dat dit product vrij is van materiaal- en fabricagefouten gedurende
een periode van twee (2) jaar na de oorspronkelijke aankoopdatum van het product. De
voorwaarden van deze garantie en de omvang van de verantwoordelijkheid van Quintezz® onder
deze garantie kunt u downloaden vanaf de website: www.quintezz.com.
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