
Manual do Usuário

SuperPower Duo 38W
Carregador Veicular Ultrarrápido
USB-C (20W Power Delivery) + USB-A (18W Quick Charge)

Você adquiriu um produto Geonav que vai deixar sua vida 
mais prática e produtiva.

Leia o manual atentamente para conhecer melhor o 
produto antes de usá-lo.

Visão Geral:

A caixa contém:
1 Carregador Veicular com uma porta USB-C (20W) e uma 
porta USB (18W), total 38W; 1 Guia Rápido

Carregador rápido veicular com potência máxima de 38W 
(18W Quick Charge + 20W Power Delivery). Carrega até dois 
aparelhos
simultaneamente, sendo compatível com smartphones, 
tablets e outros aparelhos que usam a porta USB.

Modo de Usar:
1. Coloque o carregador veicular na saída 12V do veículo 
(corresponde ao antigo acendedor de cigarros). Uma luz 
indicadora acenderá quando ele estiver funcionando.

2. Conecte o cabo USB do seu dispositivo em uma das portas 
do carregador para começar o processo. As duas portas 
oferecem carregamento rápido (Quick Charge na porta 
USB-A ou 20W Power Delivery na porta USB-C).

Termos de Garantia 
1. O cliente precisa apresentar a nota fiscal quando precisar 
acionar a garantia durante o período indicado na 
embalagem.
2. A garantia deste produto é de 1 ano para defeitos de 
fabricação (incluindo as partes) a partir da data da compra.
3. A garantia será inválida se alguma das condições 
acontecer:
A) Não for apresentada uma nota fiscal com a data de 
compra;
B) Reparos ou modificações não autorizadas forem feitas;
C) Danos causados por não seguir as instruções contida 
neste manual, mau uso, fogo, água ou outros.
4. A garantia não é estendida para perda ou danos 
causados pelo envio e postagem do produto.
5. Os termos da garantia e suas condições estão sujeitas a 
mudança sem aviso prévio.

     Modelo:PB6200
    02327-17-10359
      
  

Modelo: CH38PDQC
10601-21-14124

IMPORTANTE: Para o carregamento rápido, é necessário que 
o celular seja compatível com essa tecnologia. Modelos mais 
antigos irão carregar com potência máxima de 10W (5V, 2A)

Especificações Técnicas:
Entrada: 12~24VCC 0.5A
Saída: 
USB-A: 5VCC/3A, 9VCC/2A, 12VCC/1.5A (Total 18W)
USB-C: 5VCC/3A, 9VCC/2.22A, 12VCC/1.67A (Total 20W)
Potência: 38W
Portas: 1 USB-A, 1 USB-C
Dimensões: 58.5 x Φ29.5mm
Peso: 30g
Material: Alumínio

Distribuido por Alfacomex Com., Imp. 
e Exp. de Produtos em Geral Ltda.

CNPJ 23.004.906/0001-80
CNPJ 23.004.906/0002-60

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1853
São Paulo - SP - 01452-001

sac@alfacomex.com.br

Validade não aplicável
Garantia de 1 ano - Fabricado na China
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