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1. Zakres dostawy
1 organizer na biurko, 2 uchwyty na wtyczkę ładowarki (1 dla
Apple iPhone 4, 4S, 5S, 5c, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus / 1 dla
Samsung Galaxy S3, S4, N7100, NOTE2, i 9070-9500), 1 instrukcja
obsługi
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2. Opis części urządzenia
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4. Informacje ogólne
Instrukcja obsługi należy do niniejszego organizera na
biurko. Zawiera informacje dotyczące pierwszego zastosowania i obsługi. Należy zachować instrukcję obsługi do przyszłego zastosowania. W przypadku przekazania organizera na
biurko osobom trzecim należy także przekazać im instrukcję
obsługi.
Wyjaśnienie rysunków
Następujące symbole i hasła zostały zastosowane w instrukcji
obsługi, na organizerze na biurko lub na opakowaniu.
Należy przeczytać instrukcję obsługi.

3 złącza USB

półka
pojemnik na długopisy
rowki na kable

wtyczka USB z kablem
uchwyt na smartfona

Deklaracja zgodności (patrz rozdział „Deklaracja
zgodności”): produkty oznaczone następującym symbolem spełniają wszystkie obowiązujące przepisy wspólnotowe Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

uchwyt do wtyczki 		
ładowarki

Należy stosować organizer na biurko wyłącznie w 		
suchych pomieszczeniach.

3. Dane techniczne
Model:
Wymiary (szer. × gł. × wys.):
Ciężar:
Napięcie wejściowe/wyjściowe:
Prąd wejściowy:
Prąd wyjściowy:
Złącza USB:
Wtyczki USB z kablem:
Długość kabla:

DO 003-17
217 mm × 187 mm × 96 mm
ok. 440 g
DC 5 V
maks. 2,0 A
maks. 1,5 A (razem)
3
1
85 cm

5. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Należy stosować organizer wyłącznie w sposób opisany w
instrukcji obsługi. Każde inne zastosowanie jest zastosowaniem
niezgodnym z przeznaczeniem i może doprowadzić do uszkodzeń organizera na biurko. Organizer na biurko nie jest zabawką
dla dzieci. Producent lub sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym .zastosowaniem
lub zastosowaniem niezgodnym z przeznaczeniem.

Zastrzegamy możliwość zmian technicznych.
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Wskazówki bezpieczeństwa
Niebezpieczeństwo uszkodzeń! Nieprawidłowa obsługa
produktu może doprowadzić do uszkodzeń organizera na biurko.
− Nigdy nie zanurzać organizera w wodzie lub innych płynach.
− Nie zginać kabla USB i nie kłaść go pod ostrymi krawędziami.
− Kabel USB nie może mieć kontaktu z gorącymi elementami.
− Nie pozwalać dzieciom na zabawę foliowym opakowaniem.
Podczas zabawy mogą zaplątać się w opakowanie i udusić się.
− Nigdy nie wystawiać organizera na biurko na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych, wysokiej temperatury lub
czynników atmosferycznych.
− Nigdy nie ustawiać organizera na biurko w pobliżu gorących
powierzchni lub na gorących powierzchniach (np. płyta 		
kuchenna lub grzejniki itp.).
− Nigdy nie wlewać płynów do organizerów na biurko.
− Nie siadać na organizerze na biurko.

wtyczce do ładowarki (rys. 6).
Wskazówka: Jeśli zawarte w zakresie dostawy uchwyt do
wtyczki ładowarki nie są kompatybilne z danym
kablem ładującym, można wyjąć uchwyty. Należy pamiętać,
że w tym przypadku kabel ładujący nie będzie zamocowany.

Rys. 1

Rys. 2

Rys. 3

Rys. 4

Rys. 5

Rys. 6

6. Stosowanie złączy USB
Uwaga: Aby móc korzystać z funkcji ładowania za pomocą organizera na biurko, wtyczka USB z kablem musi być połączona z
zasilaniem USB (maks. prąd wejściowy 2,0 A).
Podłączanie kabla ładującego smartfona:
1. Poprowadzić kabel smartfona od dołu przez kanał kabla w
organizerze na biurko (rys. 1) tak, aby wystawał na górze
z uchwytu na smartfona (rys. 2).
2. Włożyć kabel ładujący do uchwytu wtyczki do ładowarki
(rys. 3). Sprawdzić, czy jest dokładnie umieszczony w szczelinie.
3. Następnie nałożyć kabel ładujący wraz z uchwytem
dla kabla ładującego w przeznaczoną na nie szczelinę
uchwytu na smartfona (rys. 4 i 5).
4. Następnie można umieścić smartfona w uchwycie na
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5. Istnieją 2 możliwości zastosowania złączy USB:
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twarde szpachle i tym podobne. Mogą one uszkodzić 		
powierzchnie:
− Organizer na biurko należy czyścić wyłącznie za pomocą
miękkiej, lekko wilgotnej ścierki.

A. Po podłączeniu smartfona z kablem ładującym w sposób
opisany powyżej i po włożeniu do uchwytu należy połączyć
kabel ładujący z zewnętrznym zasilaniem USB. Następnie
połączyć wtyczkę USB organizera na biurko wraz z kablem
z kolejnym źródłem zasilania USB (maks. prąd wyjściowy
2,0 A). W ten sposób istnieje możliwość zastosowania 3
kolejnych złączy USB z boku urządzenia.
B. Połączyć wtyczkę USB kabla ładującego z
jednym z 3 złączy USB z boku organizera
na biurko (rys. 7), następnie połączyć
wtyczkę USB wraz z kablem z
zewnętrznym źródłem zasilania USB
(maks. prąd wyjściowy 2,0 A). W ten
sposób dostępne są jeszcze 2 inne złącza
USB do podłączenia innych urządzeń.

8. Utylizacja opakowania
Opakowanie należy poddać recyklingowi. Należy
wyrzucić karton i tekturę do pojemnika na makulaturę,
a folię do pojemnika na surowce.
9. Informacje dotyczące utylizacji
(Obowiązują w Unii Europejskiej i innych państwach
europejskich z systemami oddzielnego gromadzenia
surowców)
Nie wyrzucać starych urządzeń do pojemników na
odpady domowe! Jeśli stosowanie organizera na biurko nie jest już
możliwe, wówczas każdy konsument jest prawnie zobowiązany do
zutylizowania starych urządzeń oddzielnie od odpadów domowych, np. oddając je do punktu zbiorczego w gminie /dzielnicy. W
ten sposób można zagwarantować, że stare urządzenia są utylizowane
w profesjonalny sposób oraz uniknąć negatywnego wpływu na
środowisko. Dlatego urządzenia elektroniczne są zaznaczone
przedstawionym powyżej symbolem.

Rys. 7

Należy pamiętać, że maksymalny prąd ładowania 		
całego urządzenia związany jest z maks. prądem 		
wejściowym podłączonego zasilania i wynosi maks. 2,0 A.
Prąd ładowania poszczególnych urządzeń końcowych zależy od
poziomu naładowania i wielkości baterii oraz liczby podłączonych
urządzeń końcowych. Im więcej jest podłączonych urządzeń,
tym mniejszy będzie prąd ładowania poszczególnych urządzeń
końcowych.

10. Deklaracja zgodności
Deklarację zgodności EU można zażądać pod
wymienionym poniżej adresem (na końcu instrukcji).

7. Czyszczenie
− Nie stosować żadnych agresywnych środków czyszczących,
szczotek z włosiem metalowym lub nylonowym oraz ostrych
lub metalowych przedmiotów do czyszczenia, takich jak noże,
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Importer: monolith GmbH • Maxstraße 16 • D-45127 Essen, Niemcy
Telefoniczny punkt obsługi. 00 800 / 79 333 900 (bezpłatna), pon. – pt. w godz. od 8:00 do 17:00
Wyprodukowano w Chinach
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