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Instrukcja użytkowania Grixx

Gratulujemy zakupu!
Drogi właścicielu produktu Grixx,
Dziękujemy za zaufanie firmie Grixx i zakup bezprzewodowej
podstawki ładującej.
Ta wygodna ładowarka umożliwia ładowanie smartfona bez użycia
kabla.
Jako właściciel produktu Grixx masz prawo do naszej gwarancji, która
jest dostępna przez 2 lata od zakupu. W przypadku jakichkolwiek
pytań lub problemów prosimy o kontakt na adres:
warranty@grixx.eu. Chętnie Ci pomożemy i rozwiążemy wszelkie
problemy.
Happy Times!

2

Instrukcja użytkowania Grixx

Spis treści
Witamy

2

Informacje dotyczące instrukcji
Przeznaczenie
Dane techniczne
Zawartość pudełka

4
4
4
4

Urządzenia Qi
Sposób użycia
Etui na telefon
Czyszczenie

5
5
5
5

Często zadawane pytania

6

Instrukcji dotyczące bezpieczeństwa
Warunki pracy urządzenia
Wyłączenie odpowiedzialności

7
7
7

Informacje dotyczące ochrony środowiska
Utylizacja

8
8

Zgodność
Zgodność społeczna

9
9

O firmie Grixx

10

3

Instrukcja użytkowania Grixx
Informacje dotyczące instrukcji
Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję i przestrzegaj wszystkich zawartych w niej zaleceń w celu
zagwarantowania długiej żywotności i niezawodności użytkowania urządzenia. Prosimy zachować
niniejszą instrukcję i przekazać ją innym użytkownikom urządzenia.

Zamierzone zastosowanie
Ta bezprzewodowa ładowarka jest przeznaczona wyłącznie do zasilania smartfonów o napięciu
roboczym prądu stałego 5 V i nadaje się do ładowania bezprzewodowego. Inne użycie lub
wykraczające poza ten zakres jest uważane za niezgodne z przeznaczeniem i może prowadzić
do uszkodzeń i obrażeń.
Produkt ten nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego ani do zastosowań medycznych
i specjalnych, w których awaria produktu może spowodować obrażenia, śmierć lub znaczne szkody
materialne.
Jakiekolwiek roszczenia z tytułu szkód wynikających z niewłaściwego użytkowania lub
nieprzestrzegania instrukcji bezpieczeństwa są niedozwolone.

Dane techniczne
Qi włączone

tak

Moc wejściowa
Moc wyjściowa
Maksymalna moc
Częstotliwość
Efektywność ładowania
Odległość ładowania

5V/2A
5V/1A
5 W (10 W z szybką ładowarką; niedołączona)
110-250 kHz
≤75%
≤8 mm

Ochrona przed przeładowaniem
Ochrona przed wysoką temperaturą
Ochrona przed przeciążeniem
Zabezpieczenie przed zwarciem tak
Zawartość pudełka
•
•
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Bezprzewodowy stojak
Kabel micro USB

tak
tak
tak
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Urządzenia Qi
Ta bezprzewodowa ładowarka samochodowa może ładować wszystkie urządzenia z obsługą Qi.

Jak korzystać z ładowarki bezprzewodowej?
•

Podłącz bezprzewodową ładowarkę do źródła zasilania za pomocą dołączonego kabla micro USB.

•
•

Gdy zasilanie jest włączone, wskaźnik zaświeci się raz na czerwono/niebiesko.
Aby naładować urządzenie, umieść je na środku ładowarki bezprzewodowej. Podczas ładowania
kontrolka będzie migać na niebiesko.
Upewnij się, że smartfon jest prawidłowo umieszczony na podstawce do ładowania.

•

Ładowarka wykryje smartfon i automatycznie rozpocznie ładowanie.
o Gdy wystąpią nieprawidłowości lub zakłócenia, wyłączy się automatycznie.
• Po całkowitym naładowaniu urządzenia lampka wskaźnika zgaśnie.
Zdejmij urządzenie z podstawki ładującej.

Etui na telefon
Może ładować smartfon w etui, chyba że jego grubość jest większa niż 5 mm.

Czyszczenie ładowarki bezprzewodowej
•
•
•
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Jeśli podstawka ładująca wymaga czyszczenia, wytrzyj ją miękką, suchą szmatką.
Nigdy nie używaj ściernych środków czyszczących.
Okresowo usuwaj nagromadzony kurz.

Instrukcja użytkowania Grixx
Często zadawane pytania i rozwiązania
Kontrolka LED nie świeci się!
• Upewnij się, że ładowarka ścienna ładuje się i sprawdź, czy ładowarka jest prawidłowo
podłączona.
Smartfon się nie ładuje!
• Upewnij się, że z tyłu smartfona nie ma materiałów metalowych ani magnetycznych,
a grubość obudowy telefonu jest mniejsza niż 5 mm.
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Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Nieprzestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa może doprowadzić do pożaru, porażenia prądem
elektrycznym, obrażeń ciała, uszkodzenia mienia lub uszkodzenia ładowarki bezprzewodowej.
Przeczytaj całą instrukcję.
• Nie należy używać urządzenia do innych celów niż do tych, do których jest ono przeznaczone.
• Trzymaj urządzenie z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego.
• Nie wystawiaj urządzenia na działanie ekstremalnie wysokich lub niskich temperatur: poniżej 0°C
i powyżej 35°C.
• Nie pozwól, aby urządzenie weszło w kontakt z wodą lub inną cieczą. Jeśli jednak ulegnie ono
zamoczeniu, natychmiast odłącz je od źródła zasilania.
• Nie dotykaj urządzenia, kabla USB ani ładowarki ściennej mokrymi rękami.
• Nie używaj urządzenia, jeśli spadło lub zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone.
• Nie rozbieraj urządzenia na części i nie podejmuj prób samodzielnej naprawy. Nie zawiera
żadnych części wymagających konserwacji. Naprawy sprzętu elektrycznego powinny być
wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka. Nieprawidłowe naprawy mogą
narazić użytkownika na poważne ryzyko i w takim przypadku wygasa gwarancja.
• Jeśli masz elektryczne urządzenie medyczne, takie jak rozrusznik serca, skonsultuj się z lekarzem
przed użyciem tego produktu.
• Nie umieszczaj metali i / lub kart magnetycznych, takich jak karty kredytowe lub breloczki na tym
produkcie lub w jego pobliżu.
• Użyj określonego źródła zasilania i napięcia.
• Nie używaj konwertera napięcia / ładowarki podróżnej.
• Upewnij się, że ładowarka ścienna jest prawidłowo włożona do gniazdka elektrycznego, a kiedy
nie jest używana, odłącz ją.
• Podczas ładowania umieść urządzenie na stabilnej i płaskiej powierzchni.
• Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
• Podczas użytkowania urządzenie rozgrzewa się, jest to normalne. Nie przykrywaj urządzenia,
gdy jest używane.

Warunki pracy urządzenia
Obsługuj urządzenie w temperaturze od 0 do 35 stopni Celsjusza przy maks. 90% wilgotności
względnej (przez krótki czas). Jeśli nie używasz ładowarki przez dłuższy czas, przechowuj ją
w temperaturze od -10 do 45 stopni Celsjusza przy max. 90% wilgotności względnej (przez krótki
czas).

Zwolnienie od odpowiedzialności
Oprogramowanie układowe i / lub sprzęt mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez
wcześniejszego powiadomienia. Z tego powodu może się zdarzyć, że fragmenty niniejszej instrukcji,
dane techniczne i ilustracje w tej dokumentacji będą się nieznacznie różnić od posiadanego produktu.
Wszystkie punkty opisane w niniejszej instrukcji służą jedynie wyjaśnieniu i nie mogą nieuchronnie
odpowiadać określonej sytuacji. Na podstawie niniejszej instrukcji nie można wysuwać roszczeń
prawnych.
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Informacje dotyczące środowiska

Produkt został pozbawiony wszelkich niepotrzebnych opakowań. Staraliśmy się, aby opakowanie było
łatwe do rozdzielenia na dwa materiały: karton i plastik. Całe opakowanie produktu składa się
z materiałów, które można poddać recyklingowi i ponownie wykorzystać, jeśli zostanie to wykonane
przez wyspecjalizowaną firmę. Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji
materiałów opakowaniowych i starego sprzętu.

Ten symbol na opakowaniu oznacza, że producent wniósł wkład finansowy w odzysk i recykling
opakowań.

Utylizacja starego produktu
Produkt ten został zaprojektowany i wyprodukowany z wysokiej jakości materiałów i komponentów,
które można poddać recyklingowi i ponownie wykorzystać.

Ten symbol na produkcie oznacza, że produkt jest objęty Dyrektywą Europejską 2012/19/UE i nie
można go wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Zdecydowanie zalecamy zabranie
produktu do oficjalnego punktu zbiórki. Należy zapoznać się z lokalnym systemem selektywnej zbiórki
produktów elektrycznych i elektronicznych. Przestrzegaj lokalnych przepisów i nigdy nie wyrzucaj
produktu z normalnymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja starych produktów pomaga
zapobiec negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.
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Zgodność z przepisami
Zgodność z CE

Ten symbol oznacza, że produkt jest zgodny z normami dotyczącymi zdrowia, bezpieczeństwa
i ochrony środowiska dla produktów sprzedawanych na terenie Europejskiego Obszaru
Gospodarczego. Produkt jest wytwarzany zgodnie z przepisami nałożonymi przez EMC
(kompatybilność elektromagnetyczna) i dyrektywy RoHS (ograniczenie użycia substancji
niebezpiecznych). Aby zminimalizować wpływ na środowisko i przyjąć większą odpowiedzialność
za naszą planetę Ziemię, na której żyjemy, produkt jest zgodny z ograniczeniami SVHC (substancje
wzbudzające szczególnie duże obawy) i REACH (rejestracja, ocena, autoryzacja i ograniczenie
chemikaliów) regulowanymi przez Unię Europejską.

Zgodność społeczna
Grixx popiera znaczenie równych i dobrych warunków pracy dla wszystkich w łańcuchu
produkcyjnym. Dlatego producent niniejszego produktu posiada certyfikat BSCI i / lub SA8000.
Oznacza to, że ten produkt został zaprojektowany i wyprodukowany w społeczności, która
przestrzega zasad etycznego zrównoważonego rozwoju i dąży do ochrony zdrowia, bezpieczeństwa
oraz praw pracowników i środowiska, w którym działa.
Producent przestrzega zasad opartych m.in. na „kodeksie postępowania” Międzynarodowej
Organizacji Pracy (MOP) ONZ oraz Deklaracji Praw Człowieka. Główne zasady związane ze społeczną
zgodnością to:
• Brak dyskryminacji
• Zakaz pracy dzieci
• Ustawowe płace minimalne
• Ochrona liczby godzin pracy pracowników
• Zakaz pracy przymusowej
• Bezpieczne środowisko pracy
• Środki przeciw korupcji
Posiadanie produktu marki Grixx produkowanego zgodnie z wartościami zrównoważonego rozwoju
społecznego, w przypadku których wymagane są wysokie standardy od dostawcy, pomaga ludziom
zaangażowanym w produkcję produktu być traktowanym uczciwie, z godnością i szacunkiem.
Więcej informacji można znaleźć pod adresem https://www.amfori.org/
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O firmie Grixx
Grixx oferuje pełną gamę akcesoriów mobilnych, które umożliwiają użytkownikom lepsze korzystanie
z ich urządzeń mobilnych. Każdy produkt oferuje doskonały stosunek jakości do ceny, jest
opracowywany i produkowany z poszanowaniem środowiska, ludzi i warunków pracy.
W ofercie znajdują się między innymi słuchawki, powerbanki, ładowarki (bezprzewodowe), kable
do synchronizacji i ładowania oraz wiele innych!
Aby uzyskać więcej informacji i zobaczyć więcej produktów, zapraszamy na www.grixx.eu.

Grixx i logo Grixx są zastrzeżonymi znakami towarowymi Leli Group Holding B.V.; Leli Group Holding
B.V. jest gwarantem w odniesieniu do tego produktu.
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