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Kedves Vásárlónk!
Az Ön új töltőállomása Qi kompatibilis készülékeket –
okostelefont, táblagépet és hasonlókat – tölt fel
vezeték nélkül (induktív töltés). Egyszerűen helyezze
rá a készüléket a töltőfelületre, és a töltés automatikusan megkezdődik.
A készülék gyorstöltés üzemmóddal, túltöltés és
túlfeszültség elleni védelemmel rendelkezik.
Kívánjuk, használja örömmel a terméket!

A Tchibo csapata
www.tchibo.hu/utmutatok

Biztonsági előírások
Olvassa el figyelmesen a biztonsági előírásokat, és
az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében,
csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.
Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később
ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.
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Rendeltetés
• A töltőállomás különböző akkumulátorral működő,
5 V-os töltőfeszültséggel rendelkező, Qi kompatibilis,
mobil készülékek (pl. mobiltelefonok, okostelefonok,
táblagépek és hasonlók) feltöltésére szolgál.
• A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas,
üzleti célokra nem használható.
• A töltőállomást beltéri használatra tervezték.
• A terméket csak mérsékelt éghajlati körülmények
között használja.
VESZÉLY gyermekek esetében
• A gyermekek nem ismerik fel az elektromos készülékek nem megfelelő használatából adódható veszélyeket. Ezért a gyermekeket tartsa távol a terméktől.
• Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!
VIGYÁZAT - túlhevülés veszélye / tűzveszély
• A mobil készülék a töltés során felmelegszik.
A készüléket ne takarja le.
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• Ne helyezzen fém tárgyakat a töltőállomásra.
Ne helyezzen rá nem Qi kompatibilis mobil
készülékeket sem. Túlhevülés veszélye!
• Ne helyezzen gyertyát a termékre vagy annak
közvetlen közelébe.
VESZÉLY elektromos áram következtében
• Csak a mellékelt vagy a termék műszaki adataival
megegyező USB-s hálózati adaptert használjon.
• Csak olyan szakszerűen beszerelt csatlakozóaljzathoz
csatlakoztassa a terméket, amelynek hálózati feszültsége megegyezik a termék műszaki adataival.
• A csatlakozóaljzatnak könnyen elérhetőnek kell
lennie, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni
a készüléket a csatlakozóaljzatból.
• Ne helyezzen semmilyen folyadékkal töltött edényt
(pl. vázát) a termékre, vagy annak közvetlen közelébe.
• Vegye figyelembe a feltölteni kívánt készülékek használati útmutatóját. Szükség esetén a csatlakoztatás
előtt kapcsolja ki a tölteni kívánt készüléket.
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• A terméket ne szerelje szét. Semmilyen változtatást
ne hajtson végre a terméken. A szakszerűtlenül végzett javítások jelentős veszélyforrássá válhatnak a
terméket használó személyre nézve. A terméken szükséges javításokat bízza szakszervizre.
FIGYELEM – anyagi károk
• Óvja a terméket nyílt lángtól, víztől, nedves környezettől, magas hőmérsékletektől, közvetlen napsugárzástól vagy hasonlóktól. Óvja a készüléket ütődéstől,
rázkódástól vagy egyéb mechanikus behatásoktól is.
• Nem zárható ki teljesen, hogy némely lakkok,
műanyagok vagy bútorápoló szerek a csúszásgátló
talpak anyagát megrongálják és felpuhítják. Szükség
esetén helyezzen egy csúszásbiztos alátétet a termék
alá, így elkerülhető, hogy nemkívánatos nyomok
maradjanak a bútorokon.
• A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert,
illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.
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Termékrajz (tartozékok)
töltési felület
kontrolllámpa

USB-kábel

Műszaki adatok
Modell:

376 755

Bemenet:

DC 5V/2A

Kimenet:

DC 5V/1A

Kimeneti teljesítmény:

5W

Frekvencia:

115 kHz

Teljesítmény:

6,82 dBµA/m

Környezeti hőmérséklet: +5 és +35 °C között
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Használat
Szükség esetén kapcsolja ki a mobil készüléken
a rezgő funkciót. Ellenkező esetben a készülék
a vibráció következtében elmozdulna a töltőfelületen, és ennek következtében megszakadna
a töltési folyamat.
Nem lehet egyszerre több készüléket tölteni.
Vegye figyelembe a mobil készülék használati
útmutatóját is.
1. Csatlakoztassa a
töltőállomást az
ábrázolt módon,
a mellékelt USBtöltőkábellel egy
USB-s hálózati
adapterhez (nem
tartozék) vagy a
számítógéphez.
A kontroll-lámpa pirosan világít.
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2. Helyezze a Qi
kompatibilis
készüléket
a töltőfelület
közepére.

kontrolllámpa

A töltési folyamat
automatikusan
megkezdődik.
A kontroll-lámpa
töltés közben
kéken világít.
A töltés ideje a tölteni kívánt készülék akkumulátorának
kapacitásától függ.
A kontroll-lámpa ismét pirosan világít, amint
a ráhelyezett készülék teljesen feltöltődött.
m Ha a töltési folyamat nem indul el automatikusan,
vegye le egy pillanatra a tölteni kívánt készüléket
a töltőállomásról, majd próbálja meg újra.
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Üzemzavar / Hibaelhárítás
A töltéshez csatlakoztatott, illetve felhelyezett
készülék nem töltődik
• Megfelelően felfekszik a Qi kompatibilis készülék
a töltőfelületen?
• Csatlakoztatva van a töltőállomás az áramhálózathoz? USB-s hálózati adaptert használjon, vagy
csatlakoztassa a töltőállomást egy számítógéphez.
• Ha a készüléket erős mágneses mezők (pl. televízió
vagy hangszóró) közelében használja, töltés közben
hibás működés léphet fel. Helyezze máshová, válassza
le a tölteni kívánt készüléket a töltőállomásról, majd
csatlakoztassa újra.
Reset
A készülék környezetében található elektromágneses
sugárzás működési zavarokhoz vezethet. Ha a töltőállomás nem működik megfelelően, akkor válassza le
egy pár másodpercre az áramhálózatról, majd csatlakoztassa ismét.
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A töltőállomás nem tölt – a kontroll-lámpa továbbra
is pirosan világít
• A csatlakoztatott készülék áramfelvétele 85 mA alatti,
és ezért nem ismeri fel a készüléket fogyasztóként.
m Ha a töltési folyamat nem indul el automatikusan
a töltésre alkalmas készülék esetében, akkor vegye
le a tölteni kívánt készüléket egy pillanatra a töltőállomásról, esetleg húzza ki a dugót is a töltőállomásból, majd próbálja meg újra.
A töltőállomás nem tölt – a kontroll-lámpa továbbra
is pirosan villog
m A töltőállomás felismeri, ha egy idegen, töltésre
nem alkalmas tárgy található rajta. Távolítsa el
az idegen tárgyat, azt követően a töltőállomás
ismét használható, és a villogás megszűnik.
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Megfelelőségi nyilatkozat
A Tchibo GmbH ezennel kijelenti, hogy ez a termék
a forgalomba hozatal időpontjában a 2014/53/EU irányelvben foglalt alapvető követelményeknek és egyéb,
vonatkozó rendelkezéseinek megfelel. A teljes megfelelőségi nyilatkozatot a cikkszám (376 755) megadásával a www.tchibo.hu/utmutatok weboldalon találja.

Hulladékkezelés
Ezzel a jellel ellátott készülékek nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!
Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nemhasználatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban
az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat
felvilágosítást.
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