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1. TANITIM 
DIGITUS® 3'ü 1 Arada Kablosuz Şarj İstasyonu, bir iPhone® veya 
Qi özellikli başka bir akıllı telefonun, endüktif şarj özelliği olan 
iWatch® ve Air Pods® cihazlar ile eş zamanlı olarak şarj edilmesini 
sağlar. Şarj işlemi endüksiyon yoluyla kablosuz olarak 
gerçekleştirilir. Cihazları istasyonun üzerine koymanız yeterlidir; 
şarj işlemi otomatik olarak başlar. Akıllı telefon şarj yerinin eğim 
açısı istenen şekilde ayarlanabilir. iWatch®, mıknatıslar ile yerinde 
tutulur ve orijinal şarj altlığına gerek kalmaz. Tüm cihazların 
oldukları yerde kalması için istasyon kaydırmaz yüzeye sahiptir. 

 

2. ÖZELLİKLER 
1. İstasyonun entegre iWatch® şarj cihazı vardır, orijinal şarj 

altlığına gerek yoktur. 
2. Akılı telefon yatay ve dikey olarak şarj edilir; bu sayede şarj 

esnasında video izlemek mümkündür 
3. Uyumlu akıllı telefonları kablosuz şarj etmek için endüktif şarj 

teknolojisi 
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4. Tüm Qi özellikli akıllı telefonlar ve Qi özellikli Air Pod®/Air Pod 
Pro® ve Galaxy Buds ile uyumludur. 

5. Bu katlanabilir şarj istasyonu kolay taşınır; dolayısıyla evde, 
ofiste veya seyahat esnasında kullanılabilir. 

6. Güç adaptörü teslimat kapsamına dâhil değildir. QC3.0 
adaptör kullanmanızı öneririz. 

7. Altlık, 5 mm kalınlığa kadar koruyucu kılıflar üzerinden 
sorunsuz bir şekilde cihazları şarj edebilir. Metal aksesuarlar ve 
kredi kartları şarj işlemini kısıtlayabilir. 

8. Telefon kılıfı 6 mm'den kalınsa çıkarılmalıdır, aksi takdirde 
telefon şarj edilemez. 

 

3. Paket içeriği 
 1 adet Şarj İstasyonu 
 1 adet Bağlantı Kablosu  

USB-A - USB-C 
 1 adet Hızlı Kurulum 

Kılavuzu 
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4. TEKNİK ÖZELLİKLER 
1. Giriş gerilimi: 9 V / 2,0 A, 12 V / 2,0 A 
2. Akıllı telefon güç çıkışı: 5 W / 7,5 W / 10 W / 15 W 
3. Akıllı saat güç çıkışı: 3 W 
4. Kulaklık güç çıkışı: 5 W 
5. Aşırı gerilim koruması, aşırı akım koruması ve  

aşırı sıcaklık koruması 
6. Muhafaza: ABS 
7. Boyutlar: U 155 x G 145 x Y 15 mm 
8. Renk: siyah 
9. Ağırlık: 192 g 
10. Frekans Bandı: 110 ~ 205 KHz 
11. Maksimum Radyo Frekansı: 3 m Mesafede 31,2 dBuA/m 
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5. Ürün Tanıtımı 
 

 
 

1) Telefon için 15 W kablosuz şarj alanı 
2) Kulaklık için 15 W kablosuz şarj alanı 
3) Saat için 3 W kablosuz şarj alanı 
4) gösterge ışığı 
5) Güç kaynağı arayüzü Type-c 
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5.1 Kullanım Adımları 
Telefonunuzu / saatinizi / kulaklığınızı kablosuz şarj modülüne 
yerleştirdiğinizde şarj işlemi başlar. 
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5.2 Gücü açmak için harici güç kaynağı bağlayın 
 QC3.0, PD20W ve PD30W desteği olan bir adaptör kullanın. 

Type-C güç kablosunu DA-10084 kablosuz şarj soketi 
arabirimine takın.  

 Üründe zayıf temas nedeniyle güç kaynağı arızası olmaması 
için lütfen type-c güç fişini güç kaynağına sonuna kadar takın. 

 Güç açıldıktan sonra cep telefonu kablosuz şarj alanındaki LED 
gösterge mavi yanar; kulaklık kablosuz şarj alanındaki LED 
gösterge ise yeşil yanar. Gösterge ışıkları üç kere yanıp söner 
ve bekleme durumuna girer (Gösterge ışıklarının tanıtımı). 
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5.3 Şarj işlemi açıklaması 
 Cep telefonu 15 W şarj alanına dik şekilde yerleştirilir, ortaya 

simetrik olarak yerleştirilir ve sürekli yanar durumda olan yeşil 
gösterge ışığı şarj işleminin normal olduğunu gösterir. 

 Kulaklık 5 W kablosuz şarj alnına yerleştirilir. Kulaklık 
göstergesinin sürekli yanar durumda olması normal şarj 
işlemini işaret eder. 

 Saati, saat için olan kurulu kablosuz şarj modülüne yerleştirin; 
saat manyetik çekim yoluyla yerine sabitlenir. Saatin ekranında 
şarj simgesinin görünmesi normal şarj işlemini işaret eder. 

 Cep telefonunun arkasında metal kaplama olmamalı veya 
metal koruyucu kılıf takılmamalıdır; aksi takdirde şarj işlemi 
başarısız olur. 
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5.4 Gösterge ışıklarının tanıtımı (sadece telefon için) 
 Cihazda, telefonun şarj durumunu gösteren mavi ve yeşil LED 

gösterge ışıkları bulunur. 
 Güç açıldıktan sonra mavi ve yeşil LED gösterge ışıkları üç kere 

yanıp söner ve bekleme durumuna girer. 
 Cep telefonu şarj olurken mavi LED; kulaklık şarj olurken ise 

yeşil  
LED sürekli yanar. İki cihaz aynı anda şarj olurken  
ışık camgöbeği renginde yanar. 

 Kablosuz alanda cep telefonu ve kulaklık şarj olurken şarj 
işleminde bir anormallik olması hâlinde mavi, yeşil ve 
camgöbeği rengi ışıklar birbiri ardına yanıp sönmeye başlar. 
Anormallik uyarısının nedeni metal yabancı cisim olabilir. 

 Cep telefonu kablosuz şarj alanındaki şarj işlemi normal ancak 
kulaklık kablosuz şarj alanındaki şarj işlemi anormalse bu 
durumu göstermek için mavi ve camgöbeği ışıklar birbiri ardına 
yanıp söner. 

 Kulaklık kablosuz şarj alanındaki şarj işlemi normal ancak cep 
telefonu kablosuz şarj alanındaki şarj işlemi anormalse bu 
durumu göstermek için yeşil ve camgöbeği ışıklar birbiri ardına 
yanıp söner. 
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ASSMANN Electronic GmbH, Uygunluk Beyanının sevkiyat 
içeriğine dâhil olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanı eksikse 
aşağıda belirtilen üretici adresinden posta yoluyla talep 
edebilirsiniz. 
 
www.assmann.com 
Assmann Electronic GmbH 
Auf dem Schüffel 3 
58513 Lüdenscheid,  
Almanya  
 


