
PHONEGURU™
VEZETÉK NÉLKÜLI TELEFON TÖLTŐ

KOMPONENTE:

PhoneGuru

LED lámpa

• Töltés: kékfény
• Nem megfelelő töltés: villogó fény

USB csatlakozó

FÜGGŐLEGES TÖLTÉS VÍZSZINTES TÖLTÉS  

VEZETÉK NÉLKÜLI TÖLTÉS

• A mobiltelefont csatlakoztassa egy USB tápegységhez.
• Helyezze a terméket a töltési területre (vízszintesen és függőlegesen), a töltés megkezdését kék fény jelzi.
• Ha a mobiltelefon nem támogatja a vezeték nélküli töltést, vagy a vezeték nélküli töltőt más tárgyak akadály-

ozzák, a jelzőfény villog.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



JELLEMZŐK:           

• Szín: fekete-fehér
• Anyag: ABS műanyag
• Méretek: 9,8 cm x 9,8 cm x 14,2 cm
• Súly: 230 g
• Teljesítmény:  10W
• Töltési frekvencia:: 100–205 kHz
• Töltőáram: 1000 mA

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK:

FIGYELMEZTETÉS: A szívritmus-szabályozókkal (pacemakerrel) vagy más orvosi eszközzel rendel-
kező személyeknek konzultálniuk kell orvosukkal a termék használata előtt. A termék befolyásolhatja 
a beültethető orvosi eszközök működését. Használat közben legalább 50 cm távolságra kell lennie a 
terméktől.

FIGYELMEZTETÉS: A termék felmelegedhet, és tűz vagy áramütést okozhat.

• NE merítse a terméket vízbe vagy más folyadékba. Kerülje el a vízzel való érintkezést.
• NE érintse meg a terméket nedves kézzel.
• NE használja a terméket -20°C és 40°C közötti hőmérsékleten kívül.
• NE hagyja a terméket közvetlen napfénynél, fénynek vagy magas hőmérsékletnek kitéve.
• NE hagyja a terméket csúszós felületen, mert leeshet és megsérülhet.
• NE használja a terméket mágneskártyák, mágneses adathordozók vagy más precíz műszerek közelében.
• NE szerelje szét, és NE használjon olyan alkatrészeket, amelyek nem tartoznak a készülékhez.
• NE helyezzen semmilyen tárgyat a vezeték nélküli töltőpanel és a mobiltelefon közé.
• NE lépje túl a megengedett legnagyobb aljzati feszültséget, ha csatlakozót vagy más kábelt használ.
• NE használjon utazási adaptert.
• A terméket gyermekektől, speciális igényű emberektől és háziállatoktól elzárva használja.

Használat előtt olvassa el a mellékelt utasításokat.

Megfelelő hulladékkezelés
A terméken vagy annak csomagolásán az áthúzott kuka jel arra figyelmeztet, hogy ez a termék nem tekinthető 
háztartási hulladéknak az EU-ban. Ha gondoskodik a termék megfelelő hulladékkezeléséről, megakadályozza 
a környezetre és az emberi egészségre vonatkozó esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a 
termék nem megfelelő kezelése okozhat. Az anyagok újrahasznosítása elősegíti a természet és a környezet védel-
mét. A termék újrahasznosításával kapcsolatos részletesebb információkért forduljon az illetékes szolgálathoz, a 
háztartási hulladékkezelő szolgálathoz vagy az üzlethez, ahol a terméket vásárolta. A gyártó nyilatkozata, hogy a 
termék megfelel az alkalmazandó EU irányelvek követelményeinek.


