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Specificatii tehnice 

Caracteristici : Port USB de incarcare
Material: Poliester
Culori disponibile: Negru
Dimensiune laptop: Pana la 15.6"
Dimensiuni produs: 54 cm x 35 cm x 21 cm
Greutate produs: 1.75 Kg

Instructiuni pentru folosirea portului USB integrat.
I. Conectați portul USB din interiorul trollerului la un power 
bank portabil și puneți-l într-un buzunar interior.
II. Conectați portul USB exterior din lateral la smartphone 
folosind cablul de încărcare propriu.

ATENTIE
Acest produs nu este o jucărie, vă rugăm să-l țineți departe de 
copii pentru a evita accidentele inutile.
Nu răsuciți și nu striviți cablul USB.
Nu utilizați funcția de încărcare dacă cablul sau conectorii 
sunt rupte sau deteriorate.
Trollerul nu este rezistent la temperaturi ridicate, țineți 
departe de surse de căldură și flăcări deschise.
Nu încercați să dezasamblați sau să modificați trollerul 
deoarece se poate deteriora sau slăbi integritatea structurală, 
cauzând potențiale daune materiale sau răniri.
În timp ce trollerul este conceput pentru utilizare în aer liber, 
evitați expunerea excesivă la elemente meteorologice 
extreme, cum ar fi ploaia abundentă.

Technical specifications 

Features: USB charging port
Material: Polyester
Available colors: Black
Laptop size: Up to 15.6"
Product dimensions: 54 cm x 35 cm x 21 cm
Product weight: 1.75 Kg

Instructions for USB port
I.Connect the USB port inside the troller to a portable power 
bank and place the power bank in a pocket.
II.Connect the outside USB port on the side to the smartphone 
using your charging cable.

CAUTION
This product is not a toy, please keep it away from children to 
avoid unnecessary accidents.
Do not twist or crush the USB cable.
Do not use the charging function if the cable or connectors are 
torn or damaged.
The troller is not flame resistant, keep away from sources of 
heat and open flames.
Do not attempt to disassemble or modify the troller as it may 
damage or weaken the structural integrity, potentially causing 
property damages or injury.
While the troller is designed for outdoor use, avoid excessive 
exposure to extreme weather elements like heavy rain.



Informatii privind deseurile de echipamente 
electrice si electronice (DEEE) 

 Deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) 
pot contine substante periculoase ce au un impact negativ 
asupra mediului si sanatatii umane, in cazul in care nu sunt 
colectate separat.
Acest produs este conform cu Directiva UE DEEE 
(2012/19/UE) si este marcat cu un simbol de clasificare a 
deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE), 
reprezentat grafic in imaginea alaturata.
Aceasta pictograma indica faptul ca DEEE nu trebuie 
amestecate cu deseurile menajere si ca ele fac obiectul unei 
colectari separate.
Avand in vedere prevederile OUG 195/2005 referitoare la 
protectia mediului si O.U.G. 5/2015 privind deseurile de 
echipamente electrice si electronice, va recomandam sa 
aveti in vedere urmatoarele:
• Materialele si componentele folosite la constructia acestui 
produs sunt materiale de inalta calitate, care pot fi refolosite 
si reciclate.
• Nu aruncati produsul impreuna cu gunoiul menajer sau cu 
alte gunoaie la sfarsitul duratei de exploatare.
• Transportati-l la centrul de colectare pentru reciclarea 
echipamentelor electrice si electronice unde va fi preluat in 
mod gratuit.
• Va rugam sa luati legatura cu autoritatile locale pentru 
detalii despre aceste centre de colectare organizate de 
operatorii economici autorizati pentru colectarea DEEE


