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Kabellös laddningsplatta

Bruksanvisningsv



Säkerhetsanvisningar
Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant! För att
förhindra att person- eller materialskador uppstår av
misstag får produkten endast användas på det sätt 
som beskrivs i bruksanvisningen. Spara bruksanvis-
ningen för senare användning. Om du ger produkten till
en annan person ska bruksanvisningen också följa med.

Kära kund!

Med din nya laddningsplatta laddar du din Qi-
kompatibla apparat – mobiltelefoner, surfplattor  
eller liknande – sladdlöst (induktiv laddning). 
Lägg apparaten på laddningsytan - laddningen 
startar automatiskt.

Med snabbladdningsläge, överladdnings- och
överspänningsskydd.

Vi önskar dig mycket nöje med produkten.

Ditt Tchibo-team

www.tchibo.se/bruksanvisningar
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Användningsområde

Laddningsplattan kan ladda diverse mobila apparater•
med uppladdbart batteri med en laddningsspänning
på 5 V och Qi-stöd (t.ex. mobiltelefoner, smarta 
telefoner, surfplattor och liknande). 

Laddningsplattan är avsedd för privat bruk och inte•
för kommersiell användning. 

Laddningsplattan är avsedd för användning inomhus.•

Produkten får endast användas under rimliga klimat-•
förhållanden.

FARA för barn

Barn kan inte bedöma faror som kan uppstå på grund•
av att elektronisk utrustning hanteras på felaktigt
sätt. Håll därför barn borta från produkten.

Håll förpackningsmaterialet utom räckhåll för barn. •
Det utgör en kvävningsrisk! 

VARNING för överhettning/brand

Den mobila apparaten blir varm när den laddas. Täck•
aldrig över produkten.
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Lägg inga föremål av metall på laddningsplattan. •
Lägg inte heller mobila apparater på laddningsplattan
som inte är Qi-kompatibla. Risk för överhettning!

Ställ inga levande ljus eller liknande i närheten •
av laddningsplattan.

FARA orsakad av elektricitet

Använd endast USB-nätadaptrar som motsvarar •
produktens "Tekniska data".

Anslut endast produkten till ett eluttag som installe-•
rats på föreskriftsmässigt sätt och vars nätspänning
stämmer överens med produktens "Tekniska data".

Vägguttaget måste vara lättillgängligt så att du•
snabbt kan dra ut produktens kontakt om det krävs. 

Ställ inga vätskefyllda kärl (t.ex. vaser) på produkten•
eller i dess omedelbara närhet.

Observera produkternas bruksanvisningar som •
du tänker ladda. Stäng av produkterna du ska ladda
innan du ansluter dem. 
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Ta inte isär produkten. •
Utför inga modifieringar av produkten. Felaktiga 
reparationer kan innebära betydande risker för
användaren. Reparationer av produkten får endast
utföras av en specialverkstad.

VAR FÖRSIKTIG – materiella skador

Utsätt inte produkten för öppen eld, vatten, fuktiga•
miljöer, höga temperaturer, direkt solljus eller 
liknande. Skydda produkten mot slag, kollision 
och annan mekanisk påverkan.

Det kan inte uteslutas helt att vissa lacker, plast-•
material eller möbelvårdsmedel angriper materialet 
i de halkskyddande fötterna och mjukar upp dem. 
För att undvika oönskade spår på möblerna bör 
du därför vid behov lägga ett halksäkert underlägg
under produkten.

Undvik starka kemikalier, frätande eller repande •
rengöringsmedel vid rengöringen.
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Tekniska data
Modell:                          376 755

Ingång:                         DC 5V/2A

Utgång:                        DC 5V/1A 

Utgångseffekt:             5 W

Omgivnings-
temperatur:                 +5 till +35°C

Översikt (följande delar ingår)

Laddningsyta

Kontroll-
lampa

USB-sladd



Användning
Avaktivera produktens vibrationslarm. Annars
kan den röra sig på laddningsytan på grund 
av vibrationerna och på detta vis avbryta 
laddningen.

Du kan inte ladda flera apparater samtidigt.

Läs även bruksanvisningen för din mobila
apparat.

1.  Anslut laddnings-
plattan med den
medföljande USB-
sladden till en 
USB-nätadapter 
(ej inkluderad) 
eller din dator 
som på bilden. 

Kontrollampan lyser rött.
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2.    Lägg din Qi-
kompatibla
apparat i
mitten av ladd-
ningsplattan. 

Laddningen startar
automatiskt. 
Kontrollampan
lyser blått när
apparaten laddas.

Hur lång tid det tar att ladda apparaten beror på 
den mobila apparatens batterikapacitet.

Kontrollampan lyser rött igen när apparaten 
har laddat klart.

Om laddningen inte startar automatiskt: m

lyft av apparaten du vill ladda från laddnings-
plattan kort och försök sedan igen.

Kontroll-
lampa
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Felsökning
Apparaten du har anslutit resp. lagt på plattan
laddar inte

Ligger din Qi-kompatibla apparat korrekt på •
laddningsytan?

Är laddningsplattan ansluten till elnätet? Använd •
en USB-nätadapter och anslut laddningsplattan 
till en dator.

Om du använder laddningsplattan i närheten •
av starka magnetfält (t.ex. tv-apparater eller 
högtalare) kan det leda till felfunktioner. Byt 
plats, bryt kontakten mellan apparaten du vill 
ladda och laddningsplattan och anslut sedan igen.

Reset

Elektromagnetisk strålning i närheten av laddnings-
plattan kan leda till funktionsstörningar. Om laddnings-
plattan inte fungerar korrekt kan du dra av den från
elnätet i några sekunder. Försök sedan igen.
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Laddningsplattan laddar inte – kontrollampan fort-
sätter att lysa rött

Apparaten du tänker ladda har en energiförbrukning•
på mindre än 85 mA och registreras därför inte som
förbrukande enhet. 

Om laddningen inte startar automatiskt vid m

lämpliga apparater: lyft av apparaten du vill ladda
från laddningsplattan kort, dra ur kontakten och
försök sedan igen.

Laddningsplattan laddar inte – kontrollampan
blinkar rött

Laddningsplattan känner igen när ett främmande,m

objekt som inte kan laddas ligger på den. Ta bort
det främmande objektet, sedan är laddningsplattan
redo att användas igen och den slutar blinka.
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Försäkran om överensstämmelse
Härmed förklarar Tchibo GmbH att denna produkt 
när den marknadsförs uppfyller de väsentliga och
grundläggande kraven i direktivet (EU) 2014/53. 
Den fullständiga försäkran om överensstämmelse 
hittar du på www.tchibo.se/bruksanvisningar om du
anger artikelnumret 376 755.

Avfallshantering
Produktermärkta med denna symbol får
inte slängas i hushållssoporna!

Elektriskt och elektroniskt avfall ska enligt 
lag källsorteras. Information om inlämningsställen 
som tar emot elektriskt och elektroniskt avfall lämnas
av din kommun.

Artikelnummer: 376 755

Made exclusively for: 
Tchibo GmbH, Überseering 18,

22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.se


