ENGLISH & TURKISH

OPERATING & ASSEMBLY
INSTRUCTIONS
AL4-J Wireless Charger

ASSEMBLY

SAFETY

◼ FEATURES
• Qi charging protocol
• Supplied with 5V Power supply
◼ ASSEMBLY
1. Use an 80mm hole to saw to cut hole in work surface—minimum
table thickness19.5mm
2. Insert jack plug into unit
3. Place unit and cables through previously cut hole
4. Measure the thickness of work surface and choose correct size
screw from the table below:
Screw Size
M4x20

Table Min
19.5mm

Table Max
30mm

M4x30

29mm

40mm

M4x40

39mm

50mm

5. Using a 3mm hex key, lightly tighten the retaining plate to the
underside of the work surface to secure the unit (DO NOT OVERTIGHTEN). Ensure the cable is trapped in the correct location
6. Connect to supplied power source (5V) and ensure blue light is on
to check unit is working

◼ OPERATING INSTRUCTIONS
When idle the unit will display a constant blue light. To charge a
device, place it centrally on top of the Alfacharge unit. The device will
display it is charging and the Alfacharge unit will change from a blue
light to a flashing green.
◼ SAFETY
• The device must not be exposed to severe mechanical shocks
• The device must not be exposed to extreme temperature, direct
sunlight or vigorous vibration
• The device may only be used within a dry environment.
• Never open the device casing and never repair it. The device must be
replaced if it is damaged

CONTENTS
◼ PACKING CONTENTS
AL4-J
• 1 x AL4-J Wireless charger
• 1 x 5Vdc Power supply
• 1 x Hex key
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INFORMATION
◼ TECHNICAL DATA
Part Number

Power

AL4-J

5W

ENGLISH

Input
Voltage
5Vdc

Output
Dimensions Weight
Voltage
Qi wireless Ø97x19/35mm 153g

6 x Screws
1 x Back plate

MONTAJ
ÇALIŞTIRMA &
MONTAJ TALİMATLARI
AL-J Kablosuz Şarj Cihazı

GÜVENLİK

◼ ÖZELLİKLER
• Qi Şarj protokollerine uygundur
• 5V Adaptörü ile birlikte verilir
◼ MONTAJ
1. Cihazın takılacağı yüzeyde punch ile 80mm'lik delik açılır takılacak yerin kalınlığı en az 19.5mm olmalıdır
2. Adaptörün 5V girişini cihaza takın
3. Önce kabloları ve adaptörü, açtığınız delikten geçirerek cihazı
açtığınız deliğe yerleştirin
4. Cihazı taktığınız yüzeyin kalınlığını ölçün ve aşağıdaki tablodan,
kullanacağınız doğru vidaları seçin
Vida Ölçüleri
M4x20

MASA - Min. Kalınlık
19.5mm

MASA - Max. Kalınlık
30mm

M4x30

29mm

40mm

M4x40

39mm

50mm

5. 3mm'lik alyan anahtarını kullanarak cihazı yerine sabitlemek için
masanın altından sabitleme kapağının vidalarını yavaşça sıkınız.
(VİDALARI ÇOK FAZLA SERT SIKMAYINIZ) Kablonun doğru kablo
yolundan geçtiğinden emin olun
6. Fişi Prize takın ve cihazın çalıştığını anlamak için üzerindeki mavi
ışığın yandığından emin olun

◼ ÇALIŞTIRMA TALİMATLARI
1. Boşta kaldığında ünite sabit bir mavi ışık gösterecektir. Bir cihazı
şarj etmek için, merkezi olarak Alfacharge ünitesinin üzerine
yerleştirin. Cihaz şarj olduğunu gösterir ve Alfacharge ünitesi mavi
ışıktan yanıp sönen yeşile döner.
◼ GÜVENLİK
• Cihaz ciddi mekanik darbelere maruz bırakılmamalıdır
• Cihaz aşırı sıcaklığa, doğrudan güneş ışığına veya şiddetli titreşime
maruz bırakılmamalıdır
• Cihaz sadece kuru bir ortamda kullanılabilir
• Cihaz muhafazasını asla açmayın ve asla onarmaya çalışmayın.
Cihaz hasarlıysa değiştirilmelidir

İÇİNDEKİLER
◼ PAKETİN İÇİNDEKİLER
AL4-J
• 1 x AL4-J Kablosuz Şarj Cihazı
• 1 x 5V dc Adaptör
• 1 x Alyan anahtar
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BİLGİ
◼ TEKNİK BİLGİLER
Ürünün Kod
Numarası
AL4-J
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TURKISH

Güç Giriş Voltajı Çıkış Voltajı
5W

5Vdc

Ölçüler

Ağırlık

Qi wireless Ø97x19/35mm 153g

vD

6 x Vida
1 x Arka kapak

