English

Smartphone Qi wireless charger W210
Specification

Input power : 18W max.
Input voltage: (output reduced) / 9V (output 15W)
Output power: 5W / 7.5W / 10W / 15W
Charging efficiency: 75%-80%
Dimension: 87 x 70 x 111mm
Working distance: <8mm
User manual:
1. Connect wireless charger by cable with USB port in power adapter, USB charger or USB port in computer (not included). The indicator
light will turn on when connected.
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2. Place the smartphone vertically or horizontally in the center of the W210 wireless charger until the phone starts to charge.
3. The LED indicator on the bottom of the charger will change color as charging starts.
Attention:
1. Please keep the charger away from water or other liquid.
2. Using Environment temperature remain 1-45℃ degree.
3. Make sure that your smartphone support wireless charging Qi

Polski

Ładowarka indukcyjna Qi do smartfonów W210
Podstawowe cechy:

Moc wejściowa: maks. 18 W.
Napięcie wejściowe: 5 V / 9 V (moc wyjściowa ograniczona) / 9V (moc 15W)
Moc wyjściowa: 5W / 7,5W / 10W / 15 W
Wydajność ładowania: 75%-80%
Wymiar: 87 x 70 x 111mm
Odległość robocza: <8mm
Instrukcja obsługi:
1. Podłącz bezprzewodową ładowarkę dołączonym kablem do wolnego portu USB zasilacza, ładowarki USB, czy wolnego portu USB w
komputerze (brak w zestawie). Po podłączeniu lampka wskaźnika zaświeci się.
2. Umieść smartfon pionowo lub poziomo na środku ładowarki indukcyjnej W210, aż telefon zacznie się ładować.
3. Wskaźnik LED na spodzie ładowarki zmieni kolor po rozpoczęciu ładowania.
Uwaga:
1. Proszę trzymać ładowarkę z dala od wody lub innej cieczy.
2. Korzystanie w temperaturze otoczenia 1-45 ℃ stopni.
3. Upewnij się czy twój smartfon obsługuje ładowanie indukcyjne w technologii Qi

DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Rebeltec Olszewski, Nowak, Węgrzyn sp. komandytowa
Ul. Pileckiego 130A /8
02-781 Warszawa
Jako producent deklaruje że:
Ładowarka indukcyjna do smartfonów
MODEL: W210
Spełnia wymagania zasadnicze zawarte w postanowieniach Dyrektywy:
ROHS 2011/65/EU

EMC 2014/30/EU
Do oceny zgodności zastosowano następujące normy zharmonizowane:
EN 55032:2015
EN 55035:2017
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

Ostatnie dwie cyfry roku, w którym naniesiono oznaczenie CE: 21
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