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LED Indicators Status 

Solid white for 3 seconds, 
then turn off Connected to power 

Light up one by one, 
then turn off Charging your phone 

/ Charging your earbuds 

Flash white Metal objects detected 
 
 
Only LED lights on the two sides 
flash white 

- Overvoltage or undervoltage 
protection 
- Incompatible AC adapter 
connected, indicating that 
you need to switch to a Quick 
Charge 2.0/3.0 or Power 
Delivery adapter 

 
. 

• Nu se recomandă încărcarea unui telefon în zona de 
încărcare a căștilor. 
• Când unghiul dintre partea de încărcare a telefonului și 
bază este mai mic de 40°, funcția de încărcare a căștilor 
wireless se va opri automat pentru siguranță.  
• Conectați încărcătorul wireless la un adaptor de perete 
Quick Charge 2.0/3.0 sau Power Delivery. Nu vă conectați 
la un încărcător de perete de 5V/1A sau la un port USB al 
computerului, deoarece poate afecta funcția de încărcare 
fără fir. 
• Nu așezați obiecte străine între dispozitiv și suprafața 
încărcătorului fără fir, inclusiv plăcuțe metalice pe un 
suport de mașină, carduri magnetice, chei ale ușii, 
monede, carduri NFC sau alte obiecte metalice, deoarece 
acestea ar putea 
demagnetizați încărcătorul fără fir, afectați viteza de 
încărcare sau provocați supraîncălzirea. 

 
•  • Încărcătoarele wireless fac încărcarea mai 

convenabilă decât încărcătoarele cu fir, dar limitată 
de tehnologia wireless actuală, viteza lor de 
încărcare este mai mică decât cea a încărcătoarelor 
cu fir. 

•  • Temperaturile ridicate vor reduce viteza de 
încărcare și vor limita puterea. Se recomandă să vă 
încărcați dispozitivul în medii cu temperaturi sub 
40°C / 104°F. 

Instrucțiuni de siguranță importante 
•               Vă rugăm să consultați informațiile electrice și de siguranță 

din partea de jos înainte de a instala sau utiliza produsul.  
•  • Evitați căderea. 
•  • Nu dezasamblați. 
•  • Nu expuneți la lichide. 
•  • Acest produs este potrivit numai pentru climă moderată.  
•  • Temperatura maximă a mediului în timpul utilizării acestui produs nu 

trebuie să depășească 40°C. 
•  • Sursele de flacără deschisă, cum ar fi lumânările, nu trebuie plasate 

pe acest produs. 
•  • Folosiți doar o cârpă uscată sau o perie pentru a curăța acest produs.  T 
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 Acest produs respectă cerințele privind interferențele 
radio ale Comunității Europene. 
Declaratie de conformitate 
 
Prin prezenta, Anker Innovations Limited declară că tipul de 
produs A2568 este în conformitate cu Directivele 2014/53/UE 
și 2011/65/UE. Textul integral al declarației UE de 
conformitate este disponibil la următoarea adresă de internet: 
https://www.anker.com/ 

 

 
 

  
Acest dispozitiv a fost testat pentru operațiuni tipice purtate pe 
corp. Pentru a respecta cerințele de expunere la RF, trebuie 
menținută o distanță minimă de separare de 20 mm între corpul 
utilizatorului și receptor, inclusiv antenă. Clemele de centură, 
tocurile și accesoriile similare de la terțe părți utilizate de acest 
dispozitiv nu trebuie să conțină componente metalice. 
Accesoriile purtate pe corp care nu îndeplinesc aceste cerințe 
pot să nu respecte cerințele de expunere la RF și ar trebui 
evitate. Utilizați numai antena furnizată sau o antenă aprobată. 
Acest dispozitiv este în conformitate cu cerințele esențiale și cu 
alte prevederi relevante ale UKCA. Toate suitele de testare radio 
esențiale au fost realizate 

 
 Acest dispozitiv a fost testat pentru operațiuni tipice purtate pe 
corp. 
Pentru a respecta cerințele de expunere la RF, trebuie 
menținută o distanță minimă de separare de 20 cm între corpul 

utilizatorului și receptor, inclusiv antenă. Clemele de centură, 
tocurile și accesoriile similare de la terțe părți  utilizate de acest 
dispozitiv nu trebuie să conțină componente metalice. Accesoriile 
purtate pe corp care nu îndeplinesc aceste cerințe pot să nu 
respecte cerințele de expunere la RF și ar trebui evitate. Utilizați 
numai antena furnizată sau o antenă aprobată. 
Acest dispozitiv în conformitate cu cerințele esențiale și cu alte 
prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE. Toate suitele de 
testare radio esențiale au fost realizate.  
Dispozitivul respectă specificațiile RF atunci când dispozitivul folosit 
la 20 cm formează corpul dumneavoastră  

 
Specificații 

 

Intrare 9V    3A / 12V    2A / 15V    2A 

Ieșire 5W / 7.5W 

Temperatura de 
Operare 

-10° C - 40° C 

Câmp H radiat -45.76dB μ A/m(@10m) 

Gama de frecvențe 
TX/RX 

110-205KHz (only for EU and UK) 

 
 

Acest simbol indică faptul că acest produs nu trebuie 
tratat ca deșeu menajer. În schimb, acesta va fi predat 
punctului de colectare aplicabil pentru reciclarea 
echipamentelor electrice și electronice. 
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     Serviciu clienți 

     Garanti̦e 24 luni 
         Pentru in̂trebări frecvente      si̦ mai multe 
informati̦i,     vă rugăm sa ̆vizitati̦ www.eastcom.ro  

         Telefon: 0376.448.990 
         Mail: contact@eastcom.ro, 
        East Com Trading 
        Soseaua Bucuresti-Targoviste nr 12A, parc logistic         
Terranova, Mogoso̦aia, de luni până vineri, 9:00- 16:00  

       Facebook: eastcom.ro Instagram: eastcom_ro  
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