EL KITABI

Özellikler

Genel
Malzeme

Çelik

Malzeme Kalınlığı

1,3 mm

Kaydırmaz Ped

ü

Renk Seçenekleri

Siyah

Maks. Yük

20 kg

Ağırlık

1,4 kg

Boyutlar (U x G x Y)

580 x 190 x 73 mm

Klavyeler için Maksimum Yükseklik

4,6 cm

Klavyeler için Maksimum Uzunluk

44 cm

USB Çoğaltıcı
Arayüzler

4x USB 3.0

Maksimum Transfer Hızı

5 Gbit/s

Kablo Uzunluğu

110 cm

Desteklenen İşletim Sistemleri

Windows, macOS, Linux

Kablosuz Şarj Cihazı
Yüzey Malzemesi

Kauçuk

Giriş Gücü

5V/2A

Çıkış Gücü

5V/1A

Maks. Yayılan Çıktı

5W

Frekans Aralığı

110 kHz – 205 kHz

Yabancı Nesne Algılama

ü

Paket İçeriği
 Monitor Stand POWER
 El Kitabı
 USB 3.0 Kablo (A Tipi Fişinden B Tipi Fişine)
 Güç Adaptörü
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Güvenlik Talimatları

Önemli Bilgi
Ürünü kullanmadan önce bu talimatları ve yönergeleri okuyun. Talimatlara veya yönergelere uyulmamasından
kaynaklanan ürün hasarı, garantiyi geçersiz kılacaktır.

Kullanım Amacı
Bu ürün, uyumlu cihazların kablosuz olarak şarj edilmesi için tasarlanmıştır. Ürünün uygunsuz kullanımı maddi
hasara ve kişisel yaralanmalara neden olabilir. Uygunsuz kullanımdan kaynaklanan herhangi bir hasar veya
kayıp için Sharkoon tazminat sorumluluğunu kabul etmez.

Güvenlik Yönergeleri
A) Hasar görmemesi için monitör standına toplam 20 kg‘dan fazla koymayınız.
B)	Monitör, dizüstü bilgisayar, MacBook veya iMac‘in Monitör Stand POWER‘ın ortasına yerleştirildiğinden
emin olunuz.
C)	Ürünü veya aksesuarlarını kendiniz sökmeye veya onarmaya çalışmayın! Bu cihazla ilgili herhangi bir sorun
varsa, support@sharkoon.com adresinden müşteri desteğimizle iletişime geçin.
D) Ürünü ısı kaynaklarından ve manyetik nesnelerden uzak tutunuz.
E) Monitör standını suya veya neme maruz bırakmayınız.
F)	Çalışma sıcaklığı kullanım sırasında 40°C‘yi geçmemelidir.
G) Ürünü temizlerken, güç kaynağına bağlı olmadığından emin olun.
H) Ürünün herhangi bir açıklığına yabancı cisimler sokmayın. Bu, cihazın içinde hasara neden olabilir.
I)	Ürün ve/veya birlikte verilen aksesuarlar hasar görmüşse ve/veya düzgün çalışmıyorsa, support@sharkoon.
com adresinden Sharkoon müşteri desteği ile iletişime geçin.
J)	DİKKAT! Cihazın aşırı ısınmasını önleyin! Ürünü ısı kaynaklarının yakınında veya doğrudan güneş ışığı altında kullanmayın veya saklamayın. Cihazın aşırı ısınması hasara neden olabilir!
K)	DİKKAT! Ürünü sıvıların yakınında kullanmayın veya ürünün sıvılarla temas etmesine izin vermeyin. Ürün
sıvılarla temas ederse hemen USB ve güç kablosunu çıkarın. Onarılamaz hasarlar meydana gelebilir!
L)	DİKKAT! Kalp piliniz veya implante başka bir cihazınız varsa, kablosuz şarj istasyonunu kullanmadan önce
doktorunuzla veya üreticinizle iletişime geçin.
M)	DİKKAT! Cihazın güç adaptörünü sadece AC 100 - 240 V ve 50/60 Hz ile hasarsız, topraklanmış elektrik prizlerinde çalıştırın.

Genel Bakış

USB Çoğaltıcı
Kablosuz Şarj Cihazı
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Güç Kaynağı / PC‘ye bağlanma

USB IN

DC IN

5V

Kablosuz Şarj Cihazı

Fareler veya akıllı telefonlar gibi uyumlu cihazların kablosuz olarak şarj edilmesi için cihazı kablosuz şarj cihazının
ortasına yerleştirin. Şarj işlemi otomatik olarak başlamalıdır. Başlamadıysa, şarj cihazı ve cihaz arasında, akıllı
telefon kılıfları gibi hiçbir direnç olmadığından emin olunuz.
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Not

AB Uygunluk Beyanı
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:Sharkoon Technologies GmbH işbu belge ile bu telsiz ekipmanı tipinin 2014/53/EU direktifine uygun olduğunu beyan
eder. A
 B Uygunluk Beyanının tamamına aşağıdaki web adresinden ulaşabilirsiniz: h ttps://www.sharkoon.com/
Download/Gaming/Keyboards_Z/Monitor_Stand_POWER/CE%20Declaration%20Monitor%20Stand%20POWER.pdf

Yasal Uyarı
Potansiyel veri kaybından dolayı, özellikle uygunsuz kullanım nedeniyle, Sharkoon hiçbir sorumluluk kabul
etmemektedir.
Adı belirtilen tüm ürünler ve açıklamalar ilgili üreticilerin ticari markaları ve/veya tescilli ticari markalarıdır, ve
korumalı olarak kabul edilir.
Sharkoon’da, sürekli ürün geliştirme politikasına göre, tasarım ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin
değiştirilebilir. Ulusal ürün özellikleri değişebilir.
Tüm hakları, özellikle (ayrıca yazılı olarak) çeviri, yeniden basma, kopyalama veya başka teknik yöntemlerle
çoğaltma için saklıdır. Herhangi bir ihlal tazminata yol açacaktır. Özellikle patent veya faydalı patent devri durumunda tüm hakları saklıdır. Teslim şekli ve teknik değişiklik hakkı saklıdır.

Eski Ürününüzün Elden Çıkarılması
Ürününüz, geri dönüşümü ve tekrar kullanımı mümkün, yüksek kaliteli malzemelerden ve bileşenlerden tasarlanmış ve üretilmiştir.
Bu çarpı işaretli çöp arabası etiketinin bir ürüne yapıştırılması, söz konusu ürünün 2012/19/EU Avrupa
Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.
Lütfen elektrikli ve elektronik ürünler için bulunduğunuz bölgenin toplama sistemi hakkında bilgi edinin. Lütfen
yerel kurallara uygun hareket edin ve eski ürünlerinizi normal ev atıklarınızla birlikte atmayın. Eski ürününüzün
doğru şekilde elden çıkarılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı
olacaktır.

Sharkoon Technologies GmbH
Grüninger Weg 48
35415 Pohlheim
Germany
© Sharkoon Technologies 2019
www.sharkoon.com
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