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General

Anyag Acél

Anyagvastagság 1,3 mm

Csúszásgátló lábak üü
Színváltozatok Fekete

Max. terhelés 20 kg

Súly 1,4 kg

Méretek (H x Sz x Ma) 580 x 190 x 73 mm

Max. magasság billentyűzetekhez 4,6 cm

Max. hosszúság billentyűzetekhez 44 cm

USB-elosztó

Interfészek 4x USB 3.0

Max. adatátviteli sebesség 5 Gbit/s

Kábel hosszúsága 110 cm

Támogatott operációs rendszerek Windows, macOS, Linux

1Vezeték nélküli töltő

Felület anyaga Gumi

Tápfeszültség bemenet 5 V / 2 A

Leadott teljesítmény 5 V / 1 A

Max. kibocsátott teljesítmény 5 W

Frekvenciatartomány 110 kHz – 205 kHz

Idegen tárgy észlelése üü

A csomag tartalma

 Monitor Stand POWER

 Kézikönyv

 USB 3.0 kábel (A típusú csatlakozó B típusú csatlakozóra)

 Tápegység

Általános
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Biztonsági utasítások

Áttekintés

 USB-elosztó

 Vezeték nélküli töltőállomás

Fontos információ
A termék használata előtt olvassa el ezeket az utasításokat és irányelveket! Az utasítások vagy irányelvek be 
nem tartásából adódó terméksérülések érvénytelenítik a garanciát. 

Felhasználás célja
Ez a termék kompatibilis eszközök vezeték nélküli töltésére szolgál. A termék nem megfelelő használata anyagi 
károkhoz és személyi sérülésekhez vezethet. A nem rendeltetésszerű használatból eredő károk vagy vesztesé-
gek bármilyen jellegű megtérítési igényét kizárjuk.

Termékbiztonsági irányelvek
A) A sérülés elkerülése érdekében ne helyezzen több mint 20 kg súlyt a monitorállványra.
B)  Győződjön meg arról, hogy a monitor, a notebook, a MacBook vagy az iMac a Monitor Stand POWER állvány 

közepén helyezkedik el, amikor azt ráhelyezi.
C)  Ne próbálja maga szétszedni vagy megjavítani a terméket vagy annak kiegészítőit! Ha bármilyen probléma 

merül fel a készülékkel kapcsolatban, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz a support@sharkoon.com címen.
D) A terméket tartsa távol hőforrástól és mágneses tárgyaktól.
E) Ne tegye ki a monitorállványt víz vagy nedvesség hatásának.
F) A működési hőmérséklet használat közben ne haladja meg a 40°C-ot.
G) A termék tisztításakor ügyeljen arra, hogy az ne legyen csatlakoztatva a tápegységhez.
H) Ne helyezzen idegen tárgyat a termék nyílásaiba! Ez károkat okozhat a készülék belsejében.
I)  Forduljon a Sharkoon ügyfélszolgálatához a support@sharkoon.com címen, ha a termék és/vagy a mellékelt 

tartozékok megsérültek és/vagy nem működnek megfelelően.
J)  VIGYÁZAT! Kerülje el a készülék túlmelegedését! Ne használja vagy tárolja a terméket hőforrások kö-

zelében vagy közvetlen napfényben! A készülék túlmelegedése károsodást okozhat.
K)  VIGYÁZAT! Ne használja a terméket folyadékok közelében, és ne engedje, hogy a termék folyadékokkal 

érintkezzen! Azonnal húzza ki az USB- és a tápkábelt, ha a termék folyadékkal érintkezik! Helyrehozhatatlan 
károk keletkezhetnek.

L)  FIGYELEM! Ha szívritmus-szabályozóval vagy más beültetett eszközzel rendelkezik, a vezeték nélküli 
töltőállomás használata előtt forduljon orvosához vagy a gyártóhoz. 

M)  FIGYELEM! A készülék hálózati adapterét csak sértetlen, földelt, 100 – 240 V és 50/60 Hz váltóáramú aljzato-
kon használja.
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DC IN 5V

USB IN

 Energiaellátás / Kapcsolódás

Vezeték nélküli töltő

Ha kompatibilis eszközt, mint például egeret vagy okostelefont kíván tölteni a vezeték nélküli töltő segítségével, 
helyezze az eszközt a töltőállomás közepére. A töltésnek automatikusan el kell indulnia. Amennyiben ez nem 
történne meg, győződjön meg arról, hogy nincs ellenállás, például okostelefon-tok a töltő és az eszköz között.
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Jegyzet 

Sharkoon Technologies GmbH
Grüninger Weg 48
35415 Pohlheim
Germany 

© Sharkoon Technologies 2019  

www.sharkoon.com

EU-megfelelőségi Nyilatkozat
A Sharkoon Technologies GmbH ezennel kijelenti, hogy ez a rádiófelszerelési típus megfelel a 2014/53/EU-irá-
nyelvnek. A teljes EU-megfelelőségi Nyilatkozat elérhető a következő weboldalon:  https://www.sharkoon.
com/Download/Gaming/Keyboards_Z/Monitor_Stand_POWER/CE%20Declaration%20Monitor%20Stand%20
POWER.pdf

 
Felelősség elhárítása
A Sharkoon nem vállal felelősséget az esetleges adatvesztésért, különösen a nem megfelelő kezelés követ-
keztében.
Minden megnevezett márka- vagy terméknév az adott vállalat védjegye és/vagy bejegyzett védjegye, ily módon 
védelem alatt állónak tekintendő.
A Sharkoon folyamatos termékfejlesztési politikája értelmében a konstrukció és műszaki adatok előzetes 
értesítés nélkül megváltozhatnak. Az országos termékspecifikációk változhatnak.
Minden jog fenntartva, beleértve a (kivonatos) fordítást, újranyomtatást, illetve a másolással és egyéb műszaki 
megoldással történő sokszorosítást. A jogsértés kártérítési igényt von maga után. Minden jog fenntartva, külö-
nösképpen a szabadalmi jog, illetve a használati jog átruházása tekintetében. A közlés és műszaki módosítások 
módja fenntartva. 

 
Az elhasznált termék elhelyezése
Az Ön termékét kiváló minőségű, újrahasznosítható anyagokból és alkatrészekből gyártották.

A terméken szereplő áthúzott kerekes hulladéktartály embléma azt jelenti, hogy a 2012/19/EU európai 
irányelv hatálya alá tartozik.

Kérjük tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek elkülönített begyűjtésével kapcso- latos, helyi 
rendszerrel kapcsolatban. Kérjük, tartsa be a hulladékkezelére vonatkozó, helyi szabályozást és ne dobja az 
elhasznált terméket a háztartási szemétbe. Az elhasználódott termék helyes elhelyezése segít megelőzni a po-
tenciálisan negatív következményeket a környezetre és a közegészségre nézve.


