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Charger features
—   Wirelessly charges Qi-compatible devices.
—   Compatible with Qi v1.2 specification.
—  Charges 1 device via the USB port. 
—   Temperature and power monitor for safety.
—  LED status indicator.

Instructions for use
—   Connect the charger cable to the power 

adapter and plug it into the wall socket. 
—   For wireless charging, place the device to 

be charged on top of the plus sign (+) on 
the charger. The device must be placed 
directly over the plus sign (+) on the 
charger for the charging function to work 
optimally. Note that on some devices you 
may have to activate wireless charging in 
settings.

—   If your battery is completely discharged, 
it may take a few minutes before it starts 
charging. This is entirely normal. You can 
see that the battery has begun charging 
when the battery symbol appears on your 
phone.

—   If you wish to charge from USB, insert the 
USB cable in the USB port (see illustration 
1).

LED indicator (see illustrations):
2.  Power on: LED lights up for 3 seconds.
3. Charging: LED on.
4. Charging completed: LED off.
5. Error: LED flashes.

Good to know
—   Devices may get warm during charging; 

this is completely normal and they will 
gradually cool down again after they are 
fully charged.

—   Charging time may vary based on the 
device’s battery capacity, charge level, the 
age of the battery and the temperature in 
the surrounding area. 

—   Charger storage temperature: -20°C to 
25°C.

—   Charger operating temperature: 0°C to 
40°C.

Unplug the charger from the power source 
before cleaning and when it is not in use. 
To clean the charger, wipe with a moist cloth. 
Never submerge the charger in water. 
Recommended precautionary measures and 
technical data.
See the back of the charger.

Save these instructions for future use. 
 

WARNING:
Only charge devices that are Qi-compatible. 
The wall socket must be located near the 
equipment and must be easily accessible.
Only use in dry locations.
Children should be supervised to ensure they 
do not play with the product.
If the cord is damaged the appliance shall be 
destroyed.

Product servicing
Do not attempt to repair this product yourself, 
as opening or removing covers may expose 
you to dangerous voltage points or other risks.

TECHNICAL DATA
Type: A1502 HEKTAR
Input: 19V, 0.53 A
Indoor use only
Operating frequency: 110 - 205 kHz
Output power: -2 dBµA/m at 10m

Manufacturer: IKEA of Sweden AB

Address: 
Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN

The ‘Qi’ symbol is a trademark of the Wireless 
Power Consortium

The crossed-out wheeled bin symbol indicates 
that the item should be disposed of separately 
from household waste. The item should be 
handed in for recycling in accordance with 
local environmental regulations for waste 
disposal. By separating a marked item from 
household waste, you will help reduce the 
volume of waste sent to incinerators or land-
fill and minimize any potential negative impact 
on human health and the environment. For 
more information, please contact your IKEA 
store.
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אזהרה:
.Qi-הטעינו אך ורק מכשירים תואמי

על שקע הקיר להיות נגיש וממוקם בקרבת הציוד.
השתמשו רק באיזורים יבשים.

יש להשגיח על ילדים על מנת להבטיח שהם אינם 
משחקים עם המוצר.

במידה והכבל פגום, יש להשמיד את המוצר.

שירות
אל תנסו לתקן את המוצר בעצמכם .פתיחת או הסרת 
הכיסוי עלול לחשוף אתכם לנקודות מתח מסוכנות או 

סיכונים אחרים.

מידע טכני
A1502 HEKTAR :סוג

 19V, 0.53 :קלט
לשימוש במקום סגור בלבד

kHz 205 - 110 :תדר
dBµA/m at 10m 2 :כוח פלט

IKEA of Sweden AB :יצרן

Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN :כתובת

  Wireless Powerהוא הסימן המסחרי של ‘Qi’ סמל
Consortium.

סימן המיחזור מראה שיש להשליך את המוצר בנפרד 
מהפסולת הביתית .יש להעביר אותו למחזור בהתאם 

לחוקים המקומיים .כשאתם ממיינים פסולת ,אתם 
עוזרים להפחית את כמות האשפה המצטברת ולהקטין 

את ההשפעות המזיקות על האדם והסביבה .לקבלת 
מידע נוסף ,פנו לחנות איקאה.   

מאפייני המטען
.QI טעינה אלחוטית של מכשירים העומדים בתקן   —

.Qi v1.2 עומד בתקן   —
.USB מטעין מכשיר אחד באמצעות כבל   —

—   מטעמי בטיחות, ישנה בקרת טמפרטורה וחשמל.
—   סמן סוללה לד.

הוראות שימוש
—   חברו את כבל המטען למתאם ולאחר מכן לשקע 

החשמלי.
—   לטעינה אלחוטית, מקמו את המכשיר המיועד 

לטעינה על גבי סימן הפלוס )+( של המטען. יש 
למקם את המכשיר ישירות מעל סימן הפלוס )+( 

של המטען על מנת שפונקציית הטעינה תפעל 
בצורה המיטבית. שימו לב לכך כי יש להפעיל את 

אופציית הטעינה האלחוטית בהגדרות של מכשירים 
מסויימים.

—   במידה והסוללה ריקה לחלוטין, הטעינה עשוייה 
להתחיל רק לאחר מספר דקות. מצב זה אינו חריג. 

תוכלו לראות שהסוללה החלה להיטען כאשר סמל 
הסוללה יופיע על הטלפון שלכם.

 USB-הכניסו את כבל ה ,USB לטעינה באמצעות   —
לשקע ה-USB )ראו איור 1(.

סמן סוללה לד )ראה איורים(:
2. מצב דלוק: אור הלד נדלק ל-3 שניות.

3. מטעין: אור הלד דלוק.
4. טעינה הושלמה: אור הלד כבוי.

5. שגיאה: אור הלד מהבהב.

טוב לדעת
—   המכשירים עלול להתחמם בזמן הטעינה; זוהי 

תופעה תקינה לחלוטין והמכשירים יתקררו בהדרגה 
לאחר הטעינה.

—   משך הטעינה ישתנה בהתאם לקיבולת סוללת 
המכשיר, רמת הטעינה, גיל הסוללה וטמפרטורת 

הסביבה.
.25°C 20°- עדC :טמפרטורת אחסון   —
.40°C 0° עדC :טמפרטורת הפעלה   —

יש לנתק את המטען מהחשמל לפני הניקוי וכאשר אינו 
בשימוש.

במידה ותרצו לנקות את המטען, נגבו אותו עם מטלית 
לחה. אין לשטוף את המטען במים.

אמצעי זהירות מומלצים ונתונים טכניים.
ראו על חלקו האחורי של המטען.

שמרו הוראות אלה לשימוש עתידי.
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