
مقدمة عن المنتج

مواصفات المنتج

شكرًا لك عىل شراء العالمة التجارية

طاقة  شحن  المنتج  هذا  يوفر   .Brandstand CubieBlue
عىل  األنيق   CubiePoint تصميم  ينطبق  مناسب.  السلكي 

 Wireless Power معايير  مع  يتماشى  بما  واألجهزة  الهواتف 

خالية  للطاقة  آمنة  بتجربة شحن  استمتع   .Qi و   Consortium
من الكابالت.

تمثل  وال  للتغيير  عرضة  المستند  هذا  في  الواردة  المعلومات 

جزء  أي  إنتاج  إعادة  يجوز  ال   .Brandstand جانب  من  التزاًما 

سواء  وسيلة،  بأي  أو  شكل  بأي  إرساله  أو  المستند  هذا  من 

كانت إلكترونية أو ميكانيكية، بما في ذلك النسخ أو التسجيل 

لغة ألي  أي  ترجمتها إىل  أو  المعلومات واسترجاعها  أو تخزين 

غرض آخر غير االستخدام الشخصي للمشتري، دون إذن كتابي 

 .Brandstand من

شاحن سطح المنضدة

QIكابل مناسب وشحن بدون شحن

 USB اتصاالت سهلة االستخدام لألجهزة التي تعمل بنظام

تصميم نحيف وأنيق

إجراءات حماية مهمة

• تأكد من توصيل الوحدة بمأخذ التيار المتردد 120V-60Hz (إصدار الواليات 
المتحدة) 240V-50/60Hz-100 (إصدارات االتحاد األوروبي والمملكة المتحدة). 

قد يؤدي استخدام منافذ غير صحيحة إىل تعطل الوحدة أو اشتعال النيران.

الجهاز هذا  تستخدم  ال  كهربائية،  صدمة  أو  حريق  نشوب  خطر  لتقليل   •
مع مقبس ال تتوافق فيه الفتحات مع الشفرات.

• ال تسمح لألطفال بتشغيل الوحدة دون إشراف من البالغين.
• تأكد دائًما من عدم توصيل المنتج بمأخذ التيار الكهربائي قبل نقله أو تنظيفه.

• احتفظ بسلك الطاقة والمنتج بعيدين عن األسطح الساخنة.
• يجب أال تتعرض الوحدة للقطرات أو الرش وال يجب وضع أية أشياء مملوءة 
مع تستخدم  أن  ينبغي  ال  حوله.  أو  المنتج  عىل  المزهريات  مثل  بالسوائل، 

أحواض السمك أو غيرها من المنتجات ذات الصلة بالمياه.

• ال تضع المنتج أو تسقطه في الماء أو السوائل األخرى. إذا سقط المنتج في 
الماء، افصله عىل الفور من مأخذ التيار الكهربائي.

• ال تضع أي مواد ضاغطة عىل سلك الطاقة في المكان الذي يتصل فيه بالمنتج 
حيث أن سلك الطاقة قد يصبح بالياً أو ينكسر.

• ال تقم بتوصيل أو فصل المنتج بـ أو عن مخرج التيار الكهربائي بيٍد مبللة.
• ال تقم بتشغيل المنتج إذا كان به سلك كهرباء أو محول تالف أو مقطوع، أو إذا 
كانت األسالك مكشوفة، أو إذا حدث خلل، أو سقط أو تلف، أو إذا تم إسقاطه أو 

تعرض للماء.

• ضع الوحدة في مكان جيد التهوية.
فحص  تحاول  ال  استعمالها.  للمستخدم  يمكن  أجزاء  عىل  المنتج  يحتوي  ال   •
أو إصالح هذا المنتج بنفسك. يجب عىل موظفي الخدمة المؤهلين فقط أداء 

خدمات الصيانة.

• ال ينبغي وضع مصادر مفتوحة اللهب مثل الشموع أعىل المنتج.
• يجب استخدام المنتج بالداخل وفي األماكن الجافة فقط.

• درجة حرارة العمل 0 درجة مئوية إىل 35+ درجة مئوية

تعليمات

3- ضع الجهاز مع جهاز استقبال الطاقة الالسلكي عىل لوحة الشحن. 
سوف تضيء حلقة الضوء باللون األزرق لمدة ثانية واحدة لإلشارة 

إىل أن الشحن قد بدأ.

4- إذا كنت تفضل الشحن باستخدام طاقة USB، فقم بتوصيل 
موصل USB بمنفذ 

2- استخدام P- المشبك لتأمين كابل

1- قم بتوصيل المحول بمقبس الحائط

ضمان محدود لمدة سنة واحدة

المنتجات مضمونة من قبل Brandstand ضد عيوب صناعة المواد 

والتصنيع في ظل االستخدام العادي لمدة عام واحد من تاريخ الشراء. 

سيتم تغيير المنتجات المعيبة بنفس السلعة أو بسلعة مماثلة.

سياسة االسترجاع

لالسترداد أو االستبدال، يجب إعادة المنتجات في غضون 30 يوماً 

 Brandstand من تاريخ الشراء األصلي. يجب عىل العمالء االتصال بـ

للحصول عىل رقم ترخيص إرجاع البضائع (RMA) وتعليمات الشحن 

المحددة قبل إرجاع المنتج. سيتم رفض أي منتج مرتجع بدون رقم 

علبته  في  المنتج  يكون  أن  يجب   .(RMA) البضائع  إرجاع  ترخيص 

التغليف غير تالف،  األصلية مع ملحقاته األصلية و يجب أن يكون 

أو  المكتملة  غير  المنتجات  ستتطلب  الجديدة.  حالته  وفي  ونظيفاً 

التالفة أو التي تم استخدامها خصًما من المبلغ المسترد. هناك رسوم 

سيتم  المرتجعة.  المنتجات  جميع  عىل   %30 بنسبة  تخزين  إعادة 

شيكات  إرسال  يتم  الشيكات.  طريق  عن  المستردة  المبالغ  إصدار 

رسوم  المنتج.  إرجاع  تاريخ  من  العاشر  اليوم  في  بالبريد  االسترداد 

التوصيل والمنتجات المصنوعة حسب الطلب غير قابلة لالسترجاع.

وصف المنتج

شحن السلكي QI معتمد بقدرة تصل إىل 10 وات

 USB-A 2 منفذ طاقة
قابس أو  المتحدة  المملكة  أو  المتحدة  (الواليات  ذكي  محول 

االتحاد األوروبي) مع سلك طاقة 6 بوصة 

سناد تثبيت الصق

مشبك أمان بي مع 1 مسمار خشبي

األجهزة القابلة للتطبيق

ملحوظة:  يجب أن تفي أجهزة االستقبال الموضوعة عىل

.WPC بمعيار CubiePoint

®

دليل االستخدام

مواصفات المنتج

المدخالت: ماكس 

وحدة إخراج السلكي: 

وحدة إخراج وسائل تخزين نقالة     

مسافة الشحن: 8 ≥ مم

كفاءة الشحن: %72 ≤  

األبعاد: φ 3.9 بوصة (99 مم) ضرب 0.28 بوصة (6.5 ملم)

ال تتحمل شركة Brandstand Products أو مورديها بأي حال 

العرضية  أو  المباشرة  غير  األضرار  عن  المسئولية  األحوال  من 

أو التبعية أو فقدان األرباح أو فقدان االستخدام أو البيانات أو 

توقف األعمال، سواء تم وصف األضرار المزعومة بالتعويض أو 

 Brandstand Products العقد أو الضرر، حتى إذا تم إبالغ شركة

أو مورديها بإمكانية حدوث مثل هذه األضرار. ال تسمح بعض 

التبعية، لذلك  أو  الواليات باستبعاد أو تقييد األضرار العرضية 

قد ال ينطبق القيد الوارد أعاله.

إخالء المسؤولية عن األضرار

توجيه االتحاد

األوروبي لتقييد استخدام

المواد الخطرة

Brandstand
E 801  طريق كامبل جناح 620

ريتشاردسون، تكساس75081، الواليات المتحدة األمريكية

877-843-3681
www.brandstand.com

من Brandstand،وBrandstand Products هي عالمات تجارية مسجلة

لشركة       TXS Industrial Design٫ في الواليات المتحدة
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:Qi الشحن الالسلكي

1- ضع  جهاز Qi المجهز عىل CubiePoint عند إجراء التوصيل 
الطاقة، سيتم إضاءة حلقة الضوء لمدة ثانية واحدة. يشير هذا إىل 

أن جهازك يشحن السلكًيا.

FOD -2 كشف األجسام األجنبية هي قدرة جهاز اإلرسال عىل 
اكتشاف جسم معدني طائش في مجال الشحن الالسلكي. إذا تم 

وضع كائن معدني عىل لوحة الشحن، فستومض حلقة الضوء

باللون األحمر. أخرج الجسم المعدني عىل الفور.

QI مع معيار اتحاد الطاقة الالسلكي CubiePoint يتوافق

5V/1A, 9V/1.1A
5V/2.4A :USB

0.8A

,

1- األجهزة المزودة بوحدة استقبال الشحن 
 Samsung S8,) المدمجة  الالسلكي 

iPhone 8/8 Plus, iPhone X إلخ).

وحدة  مع  السلكية  شحن  حقيبة   -2
االستقبال (      

وما إىل ذلك).

iPhone5, iPhone 6/6 Plus,

.USB-A

Inc.


