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INDUCTIEVE OPLADER
UW MOBIELE APPARATEN OPLADEN
2charge

BEDANKT
voor het kiezen van een kwaliteitsproduct van 4smarts

I.  Veiligheidsinstructies

–   Bescherm het apparaat tegen vuil, vocht, oververhitting en extreme 
temperaturen en gebruik het alleen in droge ruimtes.

–   Maak het apparaat niet open. Gebruik het apparaat niet meer, als het beschadigd 
is geraakt.

–   Het apparaat mag alleen door een vakman worden gerepareerd.
–   Houd het buiten het bereik van kinderen.
–   Gebruik alleen een zachte, droge doek om het apparaat schoon te maken.
–   Voordat u het apparaat schoonmaakt of repareert, of als het apparaat lange tijd 

niet wordt gebruikt, moet u het loskoppelen van het elektriciteitsnet.
–   Leg alle kabels zo, dat ze geen gevaar voor struikelen opleveren of 

nooduitgangen blokkeren.
–   Gebruik nooit geweld bij het inpluggen van het apparaat en de adapter (als u die 

gebruikt).
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–   Houd kaarten met een magneetstrip, zoals creditcards, telefoonkaarten, pasjes 
en instapkaarten uit de buurt van het magnetisch veld, omdat ze beschadigd 
kunnen raken.

–   Houd het product uit de buurt van medische apparaten (pacemakers, 
gehoorimplantaten, enz.) zodat dit apparaat deze medische apparaten niet 
verstoort.

II. Service & ondersteuning

Als het product defect is of in geval van problemen tijdens de installatie, raadpleeg 
dan uw
dealer of de 4smarts productservice via
http://www.4smarts.com/contact

Taalaanduiding
Andere talen zijn te vinden op de volgende link: http: // 4smartscom

Importeur: 4smarts GmbH
Senefelderstr. 23,
86368 Gersthofen, Duitsland
WEEE-nr.: DE 14120388 

Alle vermelde merken zijn handelsmerken van de overeenkomstige bedrijven.
Fouten en weglatingen voorbehouden en aan technische wijzigingen onderworpen.
Onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing.
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