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Manual de utilizare 

 

This manual is available in english on www.spacer.ro 

                                                                                                                                 

Caracteristici:                                                                                                                              

- Tip: Incarcator wireless&stand 

- Material: ABS 

- Port: 1 x USB 

- Tensiune si curent intrare: 100-240V/1.2A 

- Tensiune si curent iesire: 5V/1A, 7.5V/1A, 9V/1.2A 

- Putere iesire: 5W/7.5W/10W 

- Protectii: protective la scurtcircuit/supraincarcare/supratensiune 

- Dimensiuni: 11.8 x 7.0 x 8.75 cm 

- Culoare: alb 

- Control lumina LED 

- Distanta incarcare: < 8 mm 

- Functie: - incarcare wireless standard pentru telefoane cu tehnologie QI 

                   -incarcare orizontala si verticala, suport stand 

-     Compatibil cu telefoane si tablete cu functie de incarcare wireless  

Specificatii tehnice: 

- Tensiune si curent intrare: 100-240V/1.2A 

- Tensiune si curent iesire: 5V/1A, 7.5V/1A, 9V/1.2A 

- Putere iesire: 5W/7.5W/10W 

Continut ambalaj: Incarcator wireless stand, manual utilizare, cablu microUSB-USB 

Instrucțiuni de utilizare  

1. Introduceti cablul de incarcare intr-un adaptor compatibil si contectati-l la incarcatorul wireless. Indicatorul LED va lumina 

intermitent, iar incarcatorul va intra in modul standby. 

 

2. Pentru reincarcare, asezati dispozitibul compatibil QI pe suprafata incarcatorului wireless. Indicatorul LED se va aprinde si va 

ilumina constant.  
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3. Deconectati dispozitivul cand este complet incarcat. 

Functia speciala 2-1: 

Combina incarcatorul wireless si suportul telefonic intr-o singura unitate. Cele doua bobine incorporate permit incarcarea telefonului 

atat in pozitie verticala, cat si orizontala. Este usor de utilizat si ofera un unghi confortabil pentru vizionare, datorita inclinarii de 60 

grade. 

Datorita cipului inteligent, incarcatorul detecteaza tipul de dispozitiv conectat si necesitatile acestuia de incarcare. Asigura o incarcare 

stabila si rapida. 

Precautii 

Pentru a asigura functia de reincarcare rapida, asezati telefonul pe centrul suprafetei de reincarcare. O asezare incorecta poate 

influenta viteza de reincarcare sau poate conduce la intreruperea reincarcarii. 

Pentru o functionare la parametri optimi, este recomandat ca husa telefonului dumneavoastra sa nu fie prea groasa. In caz contrar, va 

rugam scoateti telefonul din husa pentru a putea incarca dispozitivul in mod corespunzator. 

Nu folositi carcase de telefon metalice. 

Folositi produsul doar intr-un interval de temperature de 0-45 grade Celsius. 

Protectia cablului.Nu stricati cablul de conectare. Evitati sa trageti sau sa rasuciti cablul in locul unde se imbina cu dispozitivul. A se feri 
de copii și de animalele de companie. 

Feriti produsul de umiditate. Nu expuneti produsul la ploaie sau la aer incarcat cu umiditate. Feriti produsul de lichide. 

Feriti produsul de foc si de sursele de caldura. Nu apropiati produsul de foc sau de alte surse de încalzire (sobe, calorifere etc.) 

Aruncarea produsului.  

Nu aruncati produsul sau celelalte componente electronice impreuna cu gunoiul menajer. Folositi doar centrele specializate pentru 

colectarea deseurilor electronice. 

ELIMINARE DESEURI: 

Simbolul alăturat arată că, în conformitate cu legile și reglementările locale, produsul dvs. și/sau bateria acestuia trebuie 

eliminate separat de deșeurile menajere.  Atunci când acest produs ajunge la sfârșitul perioadei de viață, duceți-l la un 

punct de colectare desemnat de autoritățile locale. Pentru informatii despre centrele locale de colectare va rugam contactati 

primaria localitatii dvs. sau accesati pagina www.ecotic.ro 

 

Prin prezenta, ROYAL COMPUTERS declara ca tipul de echipamente radio incarcator wireless este in 

conformitate cu Directiva 2014/53/UE.  

Textul integral al declaratiei UE de conformitate este disponibil la urmatoare adresa de internet: 

www.spacer.ro 
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