
PHONEGURU™
ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

PhoneGuru

Φως LED

• Φόρτιση: μπλε φως
• Λανθασμένη φόρτιση: Φως που 

αναβοσβήνει

βύσμα USB

ΚΑΘΕΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗ

ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ

• Συνδέστε το προϊόν σε τροφοδοτικό USB.
• Τοποθετήστε το κινητό σας στην περιοχή φόρτισης (οριζόντια και κάθετα), η έναρξη της φόρτισης 

υποδεικνύεται με ένα μπλε φως.
• Εάν το κινητό τηλέφωνο δεν υποστηρίζει ασύρματη φόρτιση ή ο ασύρματος φορτιστής εμποδίζεται από 

άλλα αντικείμενα, η φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:           

• Χρώμα: Μαύρο και άσπρο
• Υλικό: πλαστικό ABS
• Διαστάσεις: 9,8 cm x 9,8 cm x 14,2 cm
• Βάρος: 230 g
• Ισχύς: 10W
• Συχνότητα φόρτισης: 100-205 kHz
• Ρεύμα φόρτισης: 1000 mA

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα άτομα με βηματοδότες ή άλλες ιατρικές συσκευές θα πρέπει να 
συμβουλευτούν έναν γιατρό πριν από τη χρήση του προϊόντος. Το προϊόν μπορεί να επηρεάσει τη 
λειτουργία εμφυτεύσιμων ιατρικών συσκευών. Πρέπει να βρίσκεστε τουλάχιστον 50 cm μακριά από 
το προϊόν ενώ το χρησιμοποιείτε.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το προϊόν μπορεί να ζεσταθεί και να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

• ΜΗ βυθίζετε το προϊόν σε νερό ή άλλα υγρά. Αποφύγετε οποιαδήποτε επαφή με το νερό.
• ΜΗΝ αγγίζετε το προϊόν με βρεγμένα χέρια.
• ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το προϊόν εκτός του εύρους θερμοκρασίας -20 °C έως 40 °C.
• ΜΗΝ αφήνετε το προϊόν σε άμεσο ηλιακό φως, φως ή υψηλή θερμοκρασία.
• ΜΗΝ αφήνετε το προϊόν σε ολισθηρή επιφάνεια, γιατί μπορεί να πέσει και να καταστραφεί.
• ΜΗ χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε μαγνητικές κάρτες, μαγνητικά μέσα εγγραφής ή άλλα όργανα 

ακριβείας.
• ΜΗΝ αποσυναρμολογείτε ή χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δεν περιλαμβάνονται στη συσκευή.
• ΜΗΝ τοποθετείτε αντικείμενα μεταξύ του πίνακα ασύρματης φόρτισης και του κινητού τηλεφώνου.
• ΜΗΝ υπερβαίνετε τη μέγιστη επιτρεπόμενη τάση πρίζας όταν χρησιμοποιείτε βύσματα ή άλλα καλώδια.
• ΜΗΝ χρησιμοποιείτε προσαρμογείς ταξιδιού.
• Χρησιμοποιήστε το προϊόν μακριά από παιδιά, άτομα με ειδικές ανάγκες και κατοικίδια.

Διαβάστε τις συνημμένες οδηγίες πριν από τη χρήση.

Για τη σωστή απόρριψη αποβλήτων 
Το σύμβολο διαγραμμένος κάδος απορριμμάτων» στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι το 
προϊόν αυτό δεν πρέπει να θεωρείται οικιακό απόρριμμα στην ΕΕ. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη 
αυτού του προϊόντος, θα βοηθήσετε στην αποτροπή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και 
την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες διαφορετικά θα μπορούσαν να προκληθούν από ακατάλληλο χειρισμό αυτού 
του προϊόντος. Η ανακύκλωση υλικών συμβάλλει στην προστασία της φύσης και των φυσικών πόρων. Για 
πιο αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με τις τοπικές 
αρμόδιες υπηρεσίες, το Κέντρο απόρριψης οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα, από το οποίο 
αγοράσατε το προϊόν. Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των 
εφαρμοστέων οδηγιών της ΕΕ.  


