
PHONEGURU™
BEZPRZEWODOWA ŁADOWARKA DO TELEFONU

GŁÓWNE ELEMENTYI:

PhoneGuru

LED kontrolka

• Ładowanie: niebieskie światło
• Nieprawidłowe ładowanie: migające 

światło 

Wtyczka USB

ŁADOWANIE PIONOWE ŁADOWANIE POZIOME
  

ŁADOWANIE BEZPRZEWODOWE

• Podłącz urządzenie do źródła zasilania za pomocą złącza USB.
• Umieść telefon komórkowy w obszarze ładowania (poziomo i pionowo), niebieska lampka sygnalizuje roz-

poczęcie ładowania.
• Jeśli telefon komórkowy nie obsługuje ładowania bezprzewodowego lub ładowarka bezprzewodowa jest 

zasłonięta przez inne obiekty, kontrolka będzie migać.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA:



SPECYFIKACJE:           

• Kolor: czarno-biały
• Materiał: tworzywo sztuczne ABS
• Wymiary: 9,8 cm x 9,8 cm x 14,2 cm
• Waga: 230 g
• Moc: 10 W
• Częstotliwość ładowania: 100-205 kHz
• Prąd ładowania: 1000 mA

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

OSTRZEŻENIE: Osoby z rozrusznikami serca lub innymi urządzeniami medycznymi powinny skonsul-
tować się z lekarzem przed użyciem tego produktu. Produkt może wpływać na działanie wszczepial-
nych urządzeń medycznych. Podczas używania produktu należy zachować odległość co najmniej 50 cm 
od niego.

OSTRZEŻENIE: Produkt może się nagrzać i spowodować pożar lub porażenie prądem.

• NIE WOLNO zanurzać urządzenia w wodzie lub innych płynach. Unikaj kontaktu z wodą. 
• NIE WOLNO dotykać produktu mokrymi rękami.
• NIE WOLNO używać produktu poza zakresem temperatur od -20 °C do 40 °C.
• NIE WOLNO pozostawiać produktu w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, 

światła lub wysokiej temperatury.
• NIE WOLNO pozostawiać produktu na śliskiej powierzchni, ponieważ może spaść i ulec uszkodzeniu.
• NIE WOLNO używać produktu w pobliżu kart magnetycznych, magnetycznych nośników zapisu i innych 

precyzyjnych urządzeń.
• NIE WOLNO demontować produktu i NIE WOLNO używać częśc, które nie były dołączone  do urządze-

nia.
• NIE WOLNO umieszczać żadnych przedmiotów między panelem nadajnika ładowania bezprzewodowego a 

telefonem komórkowym.
• Podczas używania wtyczek lub innych przewodów NIE WOLNO przekraczać maksymalnego dopuszczalne-

go napięcia w gniazdku.
• NIE WOLNO używać adapterów podróżnych.
• Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, osób niepełnosprawnych  i zwierząt do-

mowych.
• 

Przed użyciem należy zapoznać się z załączoną instrukcją.

Właściwa utylizacja odpadów
Symbol przekreślonego kosza na kółkach na produkcie lub na jego opakowaniu oznacza, że produkt ten nie może być trak-
towany jako odpad komunalny w UE. Zapewniając prawidłową utylizację tego produktu, pomożesz zapobiec potencjalnym 
negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia człowieka, które mogłyby być spowodowane niewłaściwą utylizacją 
tego produktu. Recykling materiałów pomaga chronić przyrodę i zasoby naturalne. Aby uzyskać bardziej szczegółowe infor-
macje na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, firmą zajmującą się utyliza-
cją odpadów domowych lub sklepem, w którym produkt został zakupiony. Deklaracja producenta, że
produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw WE. 


