
Specyfikacja produktu:

Wyjście:  Główna powierzchnia zasilania:15W/10W/7.5W/5W
 Druga powierzchnia zasilania: 5W/3W
 Złącze USB-A 5V/1A
Wejście:  Złącze USB-C 9V3A/9V2A lub 5V/3A złącze USB-C

Część opakowania:

1x stojak do ładowania 3w1 FIXED Powerstation
1x instrukcja obsługi
1x kabel do zasilania 

Uwagi:
Produkt jest objęty gwarancją zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi 
w kraju sprzedaży. W przypadku problemów z serwisem prosimy zwrócić się do 
punktu sprzedaży, w którym urządzenie zostało zakupione. 
FIXED nie przejmuje odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym 
używaniem produktu. 
 
Zachowaj instrukcję.   

Rozwiązywanie problemów:

W przypadku problemów z produktem prosimy skontaktować się z naszym 
Działem Wsparcia na stronie internetowej www.fixed.zone/podpora
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Opis produktu:

Instrukcja obsługi
Dziękujemy za zakup stojaka z bezprzewodowym ładowaniem 3w1 FIXED 
Powerstation. Produkt FIXED Powerstation to stojak z funkcją bezprzewodowe-
go ładowania, który dzięki dwóm powierzchniom z bezprzewodowym 
ładowaniem i jednym złączem USB jest w stanie ładować aż 3 urządzenia 
jednocześnie. Dla użytkowników zegarka Apple Watch na uchwycie przygotowa-
no otwór do oryginalnej ładowarki Apple Watch (ładowarka nie jest częścią 
opakowania), gdzie można w prosty sposób umieścić ładowarkę i podłączyć ją 
do złącza USB.

Przed użyciem prosimy przeczytać niniejszą instrukcję.

Środek obszaru 
do ładowania 

bezprzewodowego

Środek obszaru 
do ładowania 

bezprzewodowego

Dioda LED zasilania

Dioda LED zasilania

Przygotowany otwór 
do oryginalnej ładowarki zegarka 
Apple Watch (ładowarka nie jest 

częścią opakowania)

Kołki do 
nawijania kabla Uchwyty na kabel

Złącze USB-A (wyjście)

Złącze USB-C (wejście)

Nóżki antypoślizgowe

Informacje o produkcie

Otwory do 
odprowadzania ciepła

A termék specifikációja:

Kimenet:  Elsődleges töltőfelület: 15W/10W/7,5W/5W
 Másodlagos töltőfelület: 5W/3W
 USB-A 5V/1A csatlakozó
Bemenet:  USB-C 9V3A/9V2A csatlakozó vagy 5V/3A USB-C csatlakozó
 

A csomag tartalma:

1x 3 az 1-ben FIXED Powerstation töltőállvány
1x használati útmutató
1x USB kábel a töltéshez 

Megjegyzés:
A termékre az eladás szerinti ország jogszabályainak megfelelő jótállás 
vonatkozik. Szervizprobléma esetén forduljon ahhoz az eladóhoz, ahol a 
készüléket vásárolta. 
A FIXED nem vállalja a felelősséget a termék nem megfelelő használatából eredő 
károkért. 
 
Őrizze meg az útmutatót.  

Hibaelhárítás:

Ha a termékkel kapcsolatban hibát tapasztal, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz a 
www.fixed.zone/podpora címen
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A termék leírása:

Használati útmutató
Köszönjük, hogy megvásárolta a 3 az 1-ben FIXED Powerstation vezeték nélküli 
töltőállványt. A FIXED Powerstation egy vezeték nélküli töltőként funkcionáló 
állvány, amely két vezeték nélküli töltőfelületével és egy USB-csatlakozójával 
egyszerre 3 készüléket tud tölteni. Az Apple Watch óra használói számára az 
állványon van egy nyílás az Apple Watch óra eredeti töltője számára (a töltő nem 
a csomag része), ahová a töltőt egyszerűen elhelyezheti és csatlakoztathatja az 
USB-csatlakozóhoz.

Használat előtt olvassa el ezt a tájékoztatót.

A vezeték nélküli töltésre 
szolgáló terület közepe

A vezeték nélküli töltésre 
szolgáló terület közepe

Töltéskijelző LED dióda

Töltéskijelző LED dióda

Nyílás az Apple Watch 
óra eredeti töltője számára 

(a töltő nem a csomag része)

Peckek a kábel 
feltekerésére Kábelrögzítők

USB-A csatlakozó (kimenet)

USB-C csatlakozó (bemenet)

Csúszásbiztos lábak

Termékinformációk

Hőelvezető nyílások

Produktspezifikation:

Output:  Primärfläche der Aufladung: 15W/10W/7.5W/5W
 Sekundärfläche der Aufladung: 5W/3W
 Stecker USB-A 5V/1A
Input: Stecker USB-C 9V3A/9V2A oder 5V/3A Stecker USB-C

 

Packungsbestandteil:

1x Ladeständer 3in1 FIXED Powerstation
1x Benutzeranleitung
1x USB-Ladekabel 

Hinweise:
Auf das Produkt bezieht sich die Garantie gemäß den in jenen Ländern gültigen 
Vorschriften, in denen es verkauft wird. Im Falle von Problemen mit dem Service 
wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. 
FIXED haftet nicht für Schäden infolge einer unsachgemäßen Verwendung des 
Produktes. 
 
Bewahren Sie diese Anleitung auf. 

Lösung von problemen:

Im Falle von Schwierigkeiten mit dem Produkt können Sie sich mit unserem 
Support auf folgender Website in Verbindung setzen: www.fixed.zone/podpora
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Produktbeschreibung:

Benutzeranleitung
Vielen Dank für den Einkauf des Ständers mit der drahtlosen Aufladung 3in1 
FIXED Powerstation. Das Produkt FIXED Powerstation ist ein Ständer mit der 
Funktion der drahtlosen Aufladung, der dank zwei Flächen mit dem drahtlosen 
Wiederaufladen und einem USB-Stecker es schafft, bis zu 3 Geräte auf einmal 
aufzuladen. Für Nutzer der Uhr Apple Watch ist auf dem Ständer eine Öffnung 
für das originelle Ladegerät für Uhren Apple Watch (das Ladegerät ist kein 
Packungsbestandteil) vorbereitet, wo das Ladegerät einfach anzubringen und in 
den USB-Stecker anzuschließen ist.

Lesen Sie bitte diese Anleitung vor der Verwendung aufmerksam durch.

Mitte des Bereichs 
für das drahtlose 
Wiederaufladen

Mitte des Bereichs 
für das drahtlose 
Wiederaufladen

LED-Anzeige der Aufladung

LED-Anzeige der Aufladung

Vorbereitete Öffnung für 
das originelle Ladegerät 

Apple Watch (das Ladegerät 
ist kein Packungsbestandteil)

Stifte für das 
Aufwickeln des Kabels Kabelgriffe

USB-A-Stecker (Output)

USB-C-Stecker (Input)

Rutschfeste Füßet

Produktinformationen

Öffnungen für 
die Wärmeableitung

Product specifications:

Output: Primary charging area: 15W/10W/7.5W/5W
 Secondary charging area: 5W/3W
 USB-A 5V/1A connector
Input: USB-C 9V3A/9V2A connector or 5V/3A USB-C connector

Package content:

1x 3in1 FIXED Powerstation charging stand
1x User manual
1x USB supply cable

Notes:
The product is warranted in accordance with the regulations in force in the 
countries where it is sold. In case of service problems, contact the dealer from 
which you have purchased the product. 
FIXED assumes no liability for damage caused by improper use of the product. 
 
Keep the manual.  

Problem solving:

In case of problems with the product, you can contact our support at 
www.fixed.zone/podpora
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Product description:

User manual
Thank you for purchasing the 3in1 FIXED Powerstation wireless charging stand. 
The FIXED Powerstation product is a stand with a wireless charging function 
which can thanks to two wireless charging areas and one USB connector charge 
up to three devices at once. For Apple Watch users, there is a slot on the stand 
for the original Apple Watch charger (the charger is not included in the package), 
where you can easily place the charger and connect it to the USB connector.

Read this manual before use.

Middle area 
for wireless charging

Middle area 
for wireless charging

Charging LED indicator

Charging LED indicator

Slot for original 
Apple Watch charger 

(charger not included in the package)

Cable winding pins Cable holders

USB-A connector (output)

USB-C connector (input)

Anti-slip feet

Product information

Vents for heat dissipation

Špecifikácia produktu:

Výstup:  Primárna plocha nabíjania: 15W / 10W / 7.5W / 5W
 Sekundárna plocha nabíjania: 5W / 3W
 Konektor USB-A 5V / 1A
Vstup:  Konektor USB-C 9V3A / 9V2A alebo 5V / 3A konektor USB-C
 

Súčasť balenia:

1x nabíjací stojan 3v1 FIXED Powerstation
1x manuál
1x USB kábel pre napájanie

Poznámky:
Na výrobok sa vzťahuje záruka podľa zákonných predpisov platných v krajinách, 
kde je predávaný. V prípade problémov so servisom kontaktujte predajcu, u 
ktorého ste zariadenie zakúpili.
FIXED nepreberá zodpovednosť za škody spôsobené nevhodným používaním 
produktu.
 
Uchovajte manuál.  

Riešenie problémov:

V prípade problémov s výrobkom môžete kontaktovať našu podporu na webovej 
adrese www.fixed.zone/podpora

Import a distribúcia
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Popis produktu:

Manuál
Ďakujeme za zakúpenie stojanu s bezdrôtovým nabíjaním 3v1 FIXED Powerstati-
on. Produkt FIXED Powerstation je stojan s funkciou bezdrôtového nabíjania, 
ktorý vďaka dvom plochám s bezdrôtovým dobíjaním a jednemu konektoru USB 
dokáže nabíjať až 3 zariadenie naraz. Pre užívateľov hodiniek Apple Watch je na 
stojančeku pripravený otvor pre originálnu nabíjačku hodiniek Apple Watch 
(nabíjačka nie je súčasťou balenia), kde je možno jednoducho nabíjačku 
umiestniť a zapojiť do konektora USB.

Pred použitím si prečítajte tento manuál.

Střed oblasti pro 
bezdrátové nabíjení 

Střed oblasti pro 
bezdrátové nabíjení 

Indikační LED dioda nabíjení

Indikační LED dioda nabíjení

Připravený otvor pro 
originální nabíječku 

pro hodinky Apple Watch 
(nabíječka není součástí balení)

Kolíky pro 
namotnání kabelu Úchyty kabelu

USB-A konektor (výstup)

USB-C konektor (výstup)

Protiskluzové nožičky

Informace o produktu

Otvory pro odvod tepla

Specifikace:

Výstup: Primární plocha nabíjení: 15W/10W/7.5W/5W
 Sekundární plocha nabíjení: 5W/3W
 Konektor USB-A 5V/1A
Vstup: Konektor USB-C 9V3A/9V2A nebo 5V/3A konektor USB-C
 

Součást balení:

1x nabíjecí stojánek 3v1 FIXED Powerstation
1x uživatelský manuál
1x USB kabel pro napajení 

Poznámky:
Na výrobek se vztahuje záruka podle zákonných předpisů platných v zemích, kde 
je prodáván. V případě problémů se servisem se obraťte na prodejce, u něhož 
jste zařízení zakoupili. 
FIXED nepřebírá odpovědnost za škody způsobené nevhodným používáním 
produktu. 
 
Uchovejte manuál.  

Řešení potíží:

V případě potíží s výrobkem můžete kontaktovat naši podporu na webové adrese 
www.fixed.zone/podpora
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Popis produktu:

Uživatelský manuál
Děkujeme za zakoupení stojánku s bezdrátovým nabíjením 3v1 FIXED 
Powerstation. Produkt FIXED Powerstation je stojánek s funkcí bezdrátového 
nabíjení, který díky dvěma plochám s bezdrátovým dobíjením a jednomu 
konektoru USB dokáže nabíjet až 3 zařízení najednou. Pro uživatele hodinek 
Apple Watch je na stojánku připraven otvor pro originální nabíječku hodinek 
Apple Watch (nabíječka není součástí balení), kam lze jednoduše jednoduše 
nabíječku umístit a zapojit do konektoru USB.

Před použitím si pročtěte tento manuál.

Střed oblasti pro 
bezdrátové nabíjení 

Střed oblasti pro 
bezdrátové nabíjení 

Indikační LED dioda nabíjení

Indikační LED dioda nabíjení

Připravený otvor pro 
originální nabíječku 

pro hodinky Apple Watch 
(nabíječka není součástí balení)

Kolíky pro 
namotnání kabelu Úchyty kabelu

USB-A konektor (výstup)

USB-C konektor (výstup)

Protiskluzové nožičky

Informace o produktu

Otvory pro odvod tepla
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