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1. WSTĘP 
Praktyczny i stylowy organizer biurowy z ładowarką Qi pozwala na 
zapewnienie porządku w miejscu pracy. Wyposażony jest w ładowarkę Qi 
do ładowania smartfonów. Charakteryzuje go nie tylko elegancka 
stylistyka — zmieścisz w nim dokumenty i książki, a w praktycznej 
szufladce dostosujesz przegródki wedle potrzeb. Przegródki organizera 
wykończono stylowym filcem. 
 

2. FUNKCJE 
1. Organizer do przechowywania teczek, dokumentów, książek itp. 
2. Szuflada na przybory biurowe z przegródkami. 
3. Ładowarka Qi (5, 7, 10 W) do ładowania smartfonów. 
4. Przegródki wyłożone filcem. 
5. Wytrzymałe, ochronne nóżki wykonane z filcu. 
6. Praktyczne uchwyty do przenoszenia. 
7. Certyfikowana ładowarka indukcyjna Qi. 
8. Materiał: Stal, filc. 
9. Wymiary: Dł. 22 x szer. 40 x wys. 29 cm 
10. Waga: 4,2 kg 
11. Kolor: Biały/szary 
 

3. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 
 1 x Organizer biurowy z ładowarką Qi 
 1 x SIO 
 

4. DANE TECHNICZNE 
Model HQ01 

Obsługiwany standard Standard Qi 

Prąd wejściowy DC 5 V / 2,0 A, 9 V / 1,8 A 

Moc wyjściowa 5 W / 7,5 W / 10 W 

Częstotliwość 110–205 kHz 

Zasięg ładowania: ≤10 mm (optymalnie 3,5 mm) 

Efektywność energetyczna ≥75% 

Wymiary 
Część nad blatem Φ 76x2,0 mm 

Część osadzona w blacie Φ 60x10,5 mm 
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5. Zakres zastosowań 
Kawiarnia Sala konferencyjna 

Restauracja Biuro 

Bar Szafka nocna 

Lotnisko Biurko 

Stacja kolejowa Przyczepy kempingowe i kampery 

 

6. Instrukcja 
 
Ładowarka USB 

 
Kabel Micro USB 
 
1. Zamontować ładowarkę bezprzewodową w blacie, delikatnie ją 

dociskając, aby zlicować ją z blatem. 
2. Poprowadzić kabel USB pod blatem i podłączyć zasilacz. 
3. Umieścić urządzenie obsługujące standard Qi pośrodku ładowarki,  
4. co ułatwia przejście urządzenia w tryb ładowania. 
5. Układ ładowania bezprzewodowego posiada wbudowane 

zabezpieczenia i jest bezpieczny w użyciu. 
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7. Instrukcja montażu 

  

Wyciąć w blacie otwór o  
średnicy 60 mm. 

Wyjąć zaślepkę. 

  

Umieścić ładowarkę 
bezprzewodową w otworze i 

podłączyć ją do źródła zasilania. 

Umieścić telefon na ładowarce i 
rozpocząć ładowanie. (Konieczne 

może być użycie odbiornika). 

 

8. Uwaga 
1. Z ładowarką należy obchodzić się ostrożnie. 
2. Aby uniknąć porażenia prądem, nie należy demontować ładowarki ani 

doprowadzać do jej kontaktu z wodą. 
3. Nie używać ładowarki w warunkach wysokiej temperatury lub 

wilgotności. 
4. Nie dopuszczać do kontaktu ładowarki z metalowymi przedmiotami 

(takimi jak monety), paskami magnetycznymi (takimi jak w kartach 
kredytowych) lub substancjami żrącymi (takimi jak detergenty). 

  



5 

Assmann Electronic GmbH niniejszym oświadcza, że deklaracja zgodności 
jest dostarczana wraz z przesyłką. Jeżeli w przesyłce nie ma deklaracji 
zgodności, można się o nią zwrócić na niżej wymieniony adres 
producenta. 
 
www.assmann.com  
ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
58513 Lüdenscheid  
Niemcy   
 


