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Algemeen

Materiaal Staal

Dikte materiaal 1,3 mm

Antislipvoetjes üü
Beschikbare kleuren Zwart

Max. belasting 20 kg

Gewicht 1,4 kg

Afmetingen (L x B x H) 580 x 190 x 73 mm

Max. hoogte voor toetsenborden 4,6 cm

Max. lengte voor toetsenborden 44 cm

USB-hub

Aansluitingen 4x USB 3.0

Max. gegevensoverdrachtsnelheid 5 Gbit/s

Kabellengte 110 cm

Ondersteunde besturingssytemen Windows, macOS, Linux

Draadloze oplader

Oppervlaktemateriaal Rubber

Ingangsvermogen 5 V / 2 A

Uitgangsvermogen 5 V / 1 A

Maximale uitgangsvermogen 5 W

Frequentiebereik 110 kHz – 205 kHz

Detectie van vreemde voorwerpen üü

Inhoud verpakking

 Monitor Stand POWER

 Handleiding

 USB 3.0-kabel (Type-A stekker naar Type-B stekker)

 Voedingsadapter

Specificaties
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Veiligheidsinstructies

Overzicht

 USB-hub

 Draadloze oplader

Belangrijke informatie
Lees deze instructies en richtlijnen voordat je het product gebruikt. Schade aan het product die wordt ver-
oorzaakt door het niet naleven van de instructies of richtlijnen, wordt niet gedekt door de garantie.

Juist gebruik
Dit product is bedoeld voor het draadloos opladen van compatibele apparaten. Onjuist gebruik van dit product 
kan leiden tot schade aan bezittingen of persoonlijke verwondingen. Compensatie van welke aard dan ook voor 
schade of nadelen ten gevolge van onjuist gebruik is niet mogelijk.

Veiligheidsrichtlijnen
A) Plaats in totaal nooit meer dan 20 kg op de monitorstandaard om schade te voorkomen .
B)  Zorg ervoor dat de monitor, notebook, MacBook of iMac in het midden van de Monitor Stand POWER wordt 

geplaatst.
C)  Probeer het product niet zelf te demonteren of te repareren! Als er problemen zijn met dit apparaat, neem 

dan contact op met onze klantenservice via support@sharkoon.com.
D) Houd het product uit de buurt van warmtebronnen en magnetische voorwerpen.
E) Stel de monitorstandaard niet bloot aan water of vocht. 
F) De bedrijfstemperatuur mag tijdens gebruik niet hoger zijn dan 40 °C.
G) Zorg er tijdens het reinigen van dit product voor dat het niet verbonden is met de voeding.
H) Steek geen vreemde objecten in de openingen van het product. Dit kan schade in het apparaat veroorzaken.
I)  Neem contact op met de klantenservice van Sharkoon via support@sharkoon.com als het product en/of 

meegeleverde accessoires beschadigd zijn en/of niet naar behoren werken.
J)  WAARSCHUWING! Vermijd oververhitting van het apparaat! Gebruik of bewaar het product niet in de buurt 

van warmtebronnen of in direct zonlicht. Oververhitting van het apparaat kan schade veroorzaken!
K)  Gebruik het product niet in de buurt van vloeistoffen en laat het product niet in contact komen met vloeistof-

fen. Verwijder onmiddellijk de USB- en stroomkabel als het product in contact komt met vloeistoffen. Er kan 
onherstelbare schade optreden!

L)  WAARSCHUWING! Als je een pacemaker of ander implantaat hebt, neem dan contact op met je arts of de 
fabrikant voordat je het draadloze oplaadstation gaat gebruiken.

M)  WAARSCHUWING! Gebruik de adapter van het apparaat alleen op niet-beschadigde, geaarde voedingen 
met AC 100 - 240 V en 50/60 Hz.
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DC IN 5V

USB IN

Stroomvoorziening / Aansluiten op de pc

Draadloze oplader

Voor het draadloos opladen van compatibele apparaten, zoals muizen of smartphones, plaatst u het apparaat in 
het midden van de draadloze lader. Het laadproces moet automatisch starten. Zo niet, dan dient u te controleren 
of er geen obstakels, zoals smartphonehoesjes, tussen de lader en het apparaat zitten.   
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Opmerking

EU-conformiteitsverklaring
Sharkoon Technologies GmbH verklaart hierbij dat dit type radioapparatuur voldoet aan de 2014/53/EU richtli-
jnen. De volledige EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op de volgende website:  https://www.sharkoon.
com/Download/Gaming/Keyboards_Z/Monitor_Stand_POWER/CE%20Declaration%20Monitor%20Stand%20
POWER.pdf

 
Wettelijke vermelding
Voor het potentiële verlies van data, speciaal na oneigenlijk gebruik, accepteert Sharkoon geen aansprakelijk-
heid.

Alle genoemde productnamen en omschrijvingen zijn trademarks en/of geregistreerde trademarks van de res-
pectievelijke fabrikant en zijn als beschermd geaccepteerd.

Als onderdeel van het beleid van Sharkoon aangaande productverbetering kunnen de specificaties en design 
wijzigen zonder vooraankondiging. De specificaties kunnen per land verschillen.

Alle rechten voorbehouden speciaal (ook in uittreksel) voor vertaling, herdruk, reproductie of kopiëren met an-
dere technische middelen. Overtredingen leiden tot vervolging voor schadevergoeding. Alle rechten zijn voorbe-
houden met nadruk op patenten of goedkeuringen. Leveringsmogelijkheden en andere technische modificaties 
voorbehouden.

 
Afvoeren van je oude product
Het product is ontworpen en geproduceerd uit hogekwaliteitsmaterialen en -componenten die kunnen worden 
gerecycled en hergebruikt. 

Wanneer dit symbool van een afvalcontainer met een kruis erdoor op het apparaat wordt afgebeeld, 
betekent dit dat het product onder de Europese richtlijn 2012/19/EU valt. 

Informeer naar de lokale bestemmingen voor het gescheiden inzamelen van elektrische en elektronische pro-
ducten. Handel naar de lokale regelgeving en gooi  je oude apparaten niet bij het huisafval. Het correct afvoe-
ren van je oude producten helpt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te 
voorkomen.

Sharkoon Technologies GmbH
Grüninger Weg 48
35415 Pohlheim
Germany 

© Sharkoon Technologies 2019  

www.sharkoon.com


