
PHONEGURU™
BREZŽIČNI POLNILEC TELEFONOV

SESTAVNI DELI:

NAVODILA ZA UPORABO: 

PhoneGuru

LED-lučka

• Polnjenje: modra svetloba
• Nepravilno polnjenje: utripajoča 

lučka

USB-vtičnik

VERTIKALNO POLNJENJE HORIZONTALNO POLNJENJE  

BREZŽIČNO POLNJENJE

• Izdelek priključite na napajanje z USB-priključkom.
• Napravo postavite na območje za polnjenje (vodoravno in navpično), začetek polnjenja naznanja modra lučka.
• V kolikor mobilni telefon ne podpira brezžičnega polnjenja ali je brezžični polnilnik oviran z drugimi predmeti, 

lučka utripa.



SPECIFIKACIJE:                

• Barva: Črna in bela
• Material: ABS-plastika
• Dimenzije: 9,8 cm x 9,8 cm x 14,2 cm
• Teža: 230 g
• Moč: 10W
• Frekvenca polnjenja: 100–205 kHz
• Polnilni tok: 1000 mA

VARNOSTNA OPOZORILA:

OPOZORILO: Ljudje s srčnimi spodbujevalniki ali drugimi medicinskimi pripomočki naj se pred upo-
rabo izdelka posvetujejo z zdravnikom. Izdelek lahko vpliva na delovanje implantacijskih medicinskih 
pripomočkov. Med uporabo izdelka morate biti od njega oddaljeni vsaj 50 cm.

OPOZORILO: Izdelek se lahko segreje in tako povzroči požar ali električni udar.

• Izdelka NE potapljajte v vodo ali druge tekočine. Preprečite kakršenkoli stik z vodo. 
• Izdelka se NE dotikajte z mokrimi rokami.
• Izdelka NE uporabljajte izven temperaturnega območja od -20 °C do 40 °C.
• Izdelka NE puščajte na direktnem soncu, svetlobi in na visoki temperaturi.
• Izdelka NE puščajte na drseči površini, saj lahko pade in se poškoduje.
• Izdelka NE uporabljajte v bližini magnetnih kartic, magnetnih snemalnih medijev in drugih preciznih instru-

mentov.
• Izdelka NE razstavljajte in NE uporabljajte delov, ki niso priloženi napravi.
• Med oddajno ploščo za brezžično polnjenje in mobilnim telefonom NE postavljajte nobenih predmetov.
• Pri uporabi vtičev ali katerihkoli drugih kablov NE presezite maksimalne dovoljene napetosti vtičnice.
• NE uporabljajte potovalnih adapterjev.
• Izdelek uporabljajte izven dosega otrok, oseb s posebnimi potrebami in hišnih ljubljenčkov.

Pred uporabo preberite priložena navodila.

Pravilno odlaganje odpadkov
Simbol prekrižanega smetnjaka na izdelku ali na njegovi embalaži označuje, da takšnega izdelka ne smemo šteti 
za gospodinjski odpadek po EU. Če boste poskrbeli za pravilno odlaganje izdelka, boste preprečili morebitne 
negativne posledice za okolje in človeško zdravje, ki bi jih sicer povzročilo neprimerno rokovanje s tem izdelkom. 
Recikliranje materialov pomaga pri varstvu narave in naravnih virov. Za bolj podrobne informacije o recikliranju 
tega izdelka se obrnite na pristojne službe, svoj center za odlaganje gospodinjskih odpadkov ali trgovino, kjer ste 
izdelek kupili. Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza zahtevam veljavnih direktiv EU.


