
Instalarea

Manual de utilizare

Încărcător

Placă de oțel Șuruburi pentru lemn Șuruburi Distanțiere Cheie Inbus Cleme cablu

Placa fixează încărcă-
torul pe birou

Pentru un plus de siguranță, 
placa poate fi fixată pe birou 
cu ajutorul șuruburilor pentru 

lemn furnizate

Încărcător de suprafață fără fir

Instalați încărcătorul de suprafață fără fir pe orice 
birou, masă de ședințe sau alte suprafețe și profitați de 
soluția confortabilă de încărcare a smartphone-urilor 
și tabletelor fără a fi condiționat de un anumit loc sau 
fără a întâmpina dificultăți în găsirea unui punct de 
alimentare.

Caracteristici:

Suportă dispozitive și accesorii aircharge
compatibile Qi

Adecvat pentru o gamă variată a grosimii suprafeței 
de lucru (18 mm - 50 mm)

Se poate fixa pe o suprafață de lucru cu ajutorul 
șuruburilor furnizate

Cablul de alimentare USB permite conectarea mai 
multor unități la hub (mufa / hub-ul se furnizează 
separat)

Se furnizează șuruburi cu 
8 lungimi diferite, astfel că 
puteți fixa încărcătorul pe 
birouri cu o gamă variată 

de grosimi

S-ar putea să fie necesa-
ră utilizarea distanțierelor 
furnizate împreună cu 
șurubul pentru anumite 

grosimi ale biroului

Pentru strângerea 
șuruburilor

Utilizați clemele de cablu 
adezive furnizate pentru a 
dispune cablul pe partea 

inferioară a biroului

Introduceți încărcătorul în orificiul de 80 mm 
din suprafața de lucru (de exemplu, orificiu 
manșon de trecere standard)

1. Fixați încărcătorul pe suprafața de lucru cu 
ajutorul plăcii de oțel furnizate, utilizând șurubul 
de lungime potrivită (utilizați șurubul de 16 mm 
pentru un birou standard cu grosime de 1”) - 
pentru un plus de siguranță, utilizați șuruburi 
pentru lemn

2. Conectați cablul USB la sursa de alimentare 
(mufă USB sau hub) și după aceea, încărcă-
torul va fi gata de utilizare pentru încărcarea 
dispozitivelor așezate deasupra

3.

Încărcătorul este furnizat cu un cablu USB de 2 m 
lungime, putând fi conectat în acest mod la un 

transformator, computer sau hub

Specificații

Cablu de alimentare: USB, 2 m
Intrare: 5 V, 1500 mA c.c. 
Frecvență: 100-200 kHz 
Clasă IP: IP55

NOTĂ: Mufa USB trebuie să fie aibă specificația 
pentru ieșire de 5 V, 1500 mA c.c. (furnizată 
separat)

Acest produs suportă smartphone-uri sau casete / 
accesorii compatibile Qi. Qi este un standard global 
pentru alimentarea fără fir, aircharge fiind parte a 
consorțiului de alimentare fără fir. Puteți afla mai multe 
despre Qi la adresa 
www.wirelesspowerconsortium.com

La eliminarea ca deșeu a acestui produs, reciclați-l, nu îl 
aruncați la gunoi sau în foc. Nu apropiați de acest produs 
carduri bancare, alte benzi magnetice și dispozitive 
medicale implantabile pentru a preveni interferențele sau 
afectarea acestora.

Aflați mai multe

Puteți afla mai multe despre produsele aircharge la 
adresa www.air-charge.com

Puteți de asemenea să scanați codul QR de mai jos 
pentru a viziona un material video despre acest produs.
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