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Obecné údaje

Materiál Ocel

Tloušťka materiálu 1,3 mm

Protikluzové podložky üü
Barevné verze Černá

Max. zatížení 20 kg

Hmotnost 1,4 kg

Rozměry (D x Š x V) 580 x 190 x 73 mm

Max. výška klávesnic 4,6 cm

Max. délka klávesnic 44 cm

USB rozbočovač

Rozhraní 4x USB 3.0

Max. rychlost přenosu dat 5 Gbit/s

Délka kabelu 110 cm

Podporované operační systémy Windows, macOS, Linux

Bezdrátová nabíječka

Materiál povrchu Guma

Vstupní napájení 5 V / 2 A

Výstupní výkon 5 V / 1 A

Maximální vydávaný výkon 5 W

Rozsah frekvence 110 kHz – 205 kHz

Detekce cizích předmětů üü

Obsah krabice

 Monitor Stand POWER

 Příručka

 USB 3.0 kabel (zástrčka typu A na zástrčku typu B)

 Napájecí adaptér

 Technické údaje
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 USB rozbočovač

  Bezdrátová nabíjecí 
stanice

Bezpečnostní pokyny

Přehled

Důležité upozornění
Před použitím produktu si přečtěte tyto pokyny a návod. Poškození produktu způsobené nedodržováním 
pokynů a návodu bude mít za následek zrušení záruky.

Zamýšlený účel
Tento produkt je zamýšlen k bezdrátovému nabíjení kompatibilních zařízení. Nesprávné použití tohoto produktu 
může vést ke škodám na majetku a zranění osob. Žádosti o odškodnění libovolného druhu za jakékoliv škody či 
ztráty způsobené nesprávným používáním jsou vyloučeny.

Bezpečnostní návod k produktu
A) Aby se zabránilo poškození, neumísťujte na stojánek více než 20 kg celkem. 
B) Zajistěte, aby byl monitor, notebook, MacBook nebo iMac umístěn uprostřed stojánku na monitor POWER.
C)  Nepokoušejte se sami rozmontovat ani opravovat produkt ani jeho příslušenství! V případě problémů s tímto 

zařízením kontaktujte zákaznickou podporu na adrese support@sharkoon.com.
D) Tento produkt udržujte v bezpečné vzdálenosti od zdrojů tepla a magnetických předmětů.
E) Stojánek na monitor nevystavujte vodě ani vlhkosti.
F) Během používání nesmí provozní teplota přesáhnout 40 °C.
G) Během čištění produkt nesmí být zapojen do elektrické sítě.
H) Nevkládejte do žádného otvoru produktu cizí předměty. Může tím dojít k poškození uvnitř zařízení.
I)  Obraťte se na zákaznickou podporu Sharkoon na adrese support@sharkoon.com, pokud byly produkt či 

přibalené příslušenství poškozeny nebo pokud nefungují správně.
J)  POZOR! Zařízení se nesmí přehřát! Nepoužívejte ani neskladujte produkt poblíž zdrojů tepla nebo na přímém 

slunečním světle. Přehřátí produktu může způsobit poškození zařízení!
K)  POZOR! Nepoužívejte produkt poblíž tekutin ani nedopusťte, aby produkt přišel do styku s tekutinami. 

Okamžitě odpojte USB kabel a napájecí kabel, pokud produkt přijde do styku s tekutinami. Může dojít k nev-
ratnému poškození!

L)  POZOR! Pokud máte kardiostimulátor nebo jiné implantované zařízení, obraťte se před používáním bezdráto-
vé nabíjecí stanice na svého doktora či výrobce. 

M)  POZOR! Napájecí adaptér zařízení používejte pouze s nepoškozenými, uzemněnými zdířkami se střídavým 
proudem 100–240 V a 50/60 Hz.
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DC IN 5V

USB IN

Napájení / Připojení k PC

Bezdrátová nabíječka

Chcete-li nabít kompatibilní zařízení s použitím bezdrátové nabíječky, například myši nebo chytré telefony, um-
ístěte zařízení na střed nabíjecí stanice. Nabíjení by mělo začít automaticky. V opačném případě ověřte, zda 
nabíjení nebrání překážky, například pouzdra chytrých telefonů, mezi nabíječkou a zařízením.
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Poznámka

Sharkoon Technologies GmbH
Grüninger Weg 48
35415 Pohlheim
Germany 

© Sharkoon Technologies 2019  

www.sharkoon.com

Prohlášení o shodě EU
Sharkoon Technologies GmbH niniejszym oświadcza, że ten typ urządzenia radiowego jest zgodny z dyrektywą 
2014/53/UE. Pełna deklaracja zgodności UE jest dostępna pod następującym adresem internetowym:https://
www.sharkoon.com/Download/Gaming/Keyboards_Z/Monitor_Stand_POWER/CE%20Declaration%20Moni-
tor%20Stand%20POWER.pdf

Právní omezení
Společnost Sharkoon nenese žádnou odpovědnost za případnou ztrátu dat, zejména z důvodu nevhodné mani-
pulace.

Všechny pojmenované produkty a popisy jsou ochranné známky a/nebo registrované ochranné známky přís-
lušných výrobců a jsou považovány za chráněné. 

Vzhledem k tomu, že společnost Sharkoon své produkty neustále vylepšuje, je změna designu a specifikací bez 
předchozího upozornění vyhrazena. Národní specifikace produktů se mohou lišit. 

Veškerá práva, zejména (rovněž ve výtazích) na překlad, přetisk, reprodukování nebo kopírování nebo jiných 
technických prostředků, jsou vyhrazena. Porušení budou pokutována. Všechna práva vyhrazena zejména v 
případě udělení patentu nebo patentu na nástroj. Způsoby dodání a technické úpravy jsou vyhrazeny.

 
Likvidace starého produktu
Tento produkt byl navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a součástí, které lze recyklovat a znovu použít.

Když je na produktu uveden symbol přeškrtnuté popelnice s kolečky, znamená to, že se na tento produkt 
vztahuje evropská směrnice 2012/19/EU.

Informujte se o místním separovaném sběru elektrických a elektronických produktů. Postupujte podle místních 
předpisů a nelikvidujte staré produkty s běžným komunálním odpadem. Správná likvidace starého produktu zab-
rání potenciálním negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví.


