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 אזהרה

אנא קראו ונהגו על פי כל ההוראות ואמצעי הבטיחות 
המפורטים להלן טרם השימוש במוצר זה. כשל בכך עשוי 

 לגרום לפגיעה אישית חמורה ו/או לנזק לרכוש.
 

 אמצעי בטיחות

  חום )לבות להבה פתוחה או אין לחשוף מוצר זה למקורות
 אור שמש ישיר(.

  אין לחשוף מוצר זה למים או לנוזלים. במידה ונוזל חודש
לתוך המוצר, נתקו מיד את המוצר ממקור החשמל או 

 ממכשיר חשמלי אחר.

 .אין לפרק או לבצע שינויים במוצר 

  הימנעו מהפלת מוצר זה )או כל פגיעה קשה במוצר עשוי
 י הפנימי(.לגרום נזק למעגל החשמל

  ,במקרה הבלתי סביר של מצבים חריגים )כגון ריח מוזר
התחממות יתר, דליפה, שינוי בצבע וכו'( הפסיקו את 

 השימוש במוצר זה באופן מידי.

  הימנעו מניקיון מוצר זה בעזרת נוזלים או חומרים כימיים
 )השתמשו במטלית יבשה בלבד(.

 י היצרן.השתמשו רק בחיבורים/באבזרים המצוינים על יד 

  השליכו פריט זה כנדרש )אין להשליך אותו בפחי אשפה
 ואין לנסות ולשרוף אותו(.

  אין להשאיר מוצר זה ללא השגחה בזמן שהוא נמצא
 בשימוש או בזמן טעינה.

  השתמשו במתאםA/C  מורשה )אינו כלול( לחיבור פריט
 זה.

 נתקו את הפריט ממתאם ה- A/C  אינו כלול( לאחר סיום(
 ו.השימוש ב

 .מוצר זה אינו משחק: הרחיקו מהישג ידם של ילדים 

  במקביל. 1אין להטעין יותר ממכשיר 

 .טעינה אלחוטית של מחשב לוח אינה מומלצת 

  יש להסיר מהטלפון לוחית מתכת או כל גוף מתכתי אחר
 .שיפריע להצמדה מגנטית
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 מדריך למשתמש
משטח הכולל תחנת טעינה. אנא עיינו במפרטים -זהו פד

 כניים ובמדריך למשתמש שלהלן.הט
 

 מפרטים טכניים
 CH-4414מספר פריט: 

 אמפר 1.2וולט/  DC 5כניסת )קלט( חשמל: 
 אמפר 0.8וולט/  DC 5יציאת )פלט( חשמל אלחוטי: 

 מטר. 0.8באורך של  USB/USBאבזרים: כבל מיקרו 
 

 מפת המוצר
 נוריות חיווי                                                           

 
 

 
 
 

 USBשקע לכניסת מיקרו                                           

 
 

לטעינה אלחוטית של מכשיר טלפון אלחוטי בעזרת פד 
 משטח לעכבר

של כבל הטעינה )כלול(  USBהכניסו את יציאת המיקרו  .1

( של פד משטח העכבר  לתוך שקע הכניסה )סמל
קור מתח של כבל החשמל למ USB-וחברו את יציאת ה

USB 
נורית החיווי האדומה והכחולה יהבהבו פעם אחת במטרה  .2

כי פד משטח העכבר מוכן לטעינה אלחוטית של  ןלציי
מכשיר הטלפון החכם שלכם. מרכזו את המכשיר 

. נורית חיווי כחולה האלקטרוני שלכם מעל הסמל 
תישאר דלוקה בזמן טעינה של המכשיר שלכם ועשויה 

שאר דלוקה לאחר שהמכשיר טעון במלואו. )שימו לב: להי
חלק ממכשירי הטלפון החכמים הכוללים יכולת אלחוטית 

 תחנת טעינה אלחוטית
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משולבת יכולים לנטרל את נורית החיווי הכחולה שבפד 
 משטח העכבר ברגע שהמכשיר טעון במלואו(.

להפסקת הטעינה, הוציאו את המכשיר האלקטרוני שלכם  .3

את כבל  שבפד משטח העכבר ונתקו מהסמל 
 הטעינה.

 

 שימו לב:

רק מכשירי טלפון חכמים המצוידים ביכולות טעינה  -
אלחוטיות יכולים לעשות שימוש בטעינה האלחוטית של 

 פד משטח.

*במידה ולא נטען הזז את הטלפון על משטח 
 הטעינה 

 *וודא שהכיסוי אינו עבה מדי או הסר את הכיסוי
 

 FCCהצהרת 

. הפעלת FCC -חוקי השל  15מכשיר זה תואם את סעיף 
 המכשיר כפופה לשני התנאים הבאים:

 חל איסור על מכשיר זה לגרום להפרעה מזיקה וגם (1)
מכשיר זה חייב לקבל כל הפרעה מתקבלת, לרבות  (2)

 הפרעה שעשויה לגרום להפעלה לא רצויה של המכשיר.
 אזהרה:

שינויים או התאמות שלא עברו אישור ברור מהצד האחראי 
לולים לבטל את סמכותו של המשתמש לתאימות המוצר, ע
 להפעיל את הציוד.

 

 ישים על:
IPhone -IPhone X, iPhone 8, 8 Plus .ומעלה 

Samsung -Samsung S6 Edge Plus, S7/S7 Edge, 
S8/S8 Plus, S9, Note 7/8/9 ומעלה 

Nokia – Nokia 8, Lumina830, Lumina920, 
Lumina1020, Lumina1520, ,Lumina930 ומעלה 

LG- LG G3�LG G6/G6 Plus 
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