
UA:  Бездротовий зарядний пристрій ТМ 2E
Для моделей: 2Е-WCQ01-01, 2Е-WCQ01-02, 2Е-WCQ01-03, 

2Е-WCQ01-04, 2Е-WCQ01-05

Модель Тип кріплення (розміщення)

2Е-WCQ01-01, 2Е-WCQ01-02, 2Е-WCQ01-04 Стаціонарне

2Е-WCQ01-03, 2Е-WCQ01-05 Автомобільне (з кріпленням та тримачем)

Інформація про продукт:
•  Працює з будь-яким пристроєм з вбудованим модулем стандарту Qi, що дозволяє заряджати всю 

сумісну з Qi електроніку.
•  Корпус сумісний з більшістю полегшеними чохлами (3 мм).
•  Світлодіод сповіщає про те, що Ваш смартфон правильно встановлений для оптимального 

заряджання.
•  Живлення від USB кабелю (адаптер не входить в комплект).
•  Технічні характеристики зазначені на пакованні.
•  Програмне забезпечення не застосовується.
•  Комплектація: зарядній пристрій, кабель microUSB до USB типу A (1 м), інструкція, гар. талон.

Інструкція з використання:
•  Приєднайте USB кабель до адаптера. Повинен засвітитися світлодіод: пристрій готовий до 

використання.
•  Покладіть смартфон на корпус зарядного пристрою.

Техніка безпеки:
1.  Для належного та безпечного використання пристрою, уважно прочитайте цю інструкцію.
2.  Використовуйте тільки в сухих приміщеннях. Не використовуйте поза приміщеннями і в місцях з 

підвищеною вологістю.
3.  Зберігайте бездротову зарядний пристрій в місцях, де відсутня імовірність потрапляння рідини 

або вологи.
4.  При тривалому невикористанні відключайте бездротовий зарядний пристрій від електромережі.
5.  Не зберігайте пристрій у місцях з дуже високою і з дуже низькою температурою. Рекомендується 

використовувати пристрій при кімнатній температурі.
6.  Обережно! Якщо у Вас виникли проблеми при використанні бездротового зарядного пристрою, 

припиніть його використовувати і відключіть з розетки електромережі, потім зверніться до 
сервісного центру за допомогою.

7.  Не використовуйте пристрій при наявності видимих пошкоджень бездротового зарядного 
пристрою. Не намагайтеся самостійно ремонтувати або розбирати пристрій.

  
УВАГА!
Інформація про випромінювання: дане обладнання має встановлюватися і використовуватися 
на відстані не менше 10 см між джерелом випромінювання і тілом людини.
Частотний діапазон, на якому працює радіоустаткування: 110-205 кГц.
Максимальна потужність випромінювання: 10 Вт (5 Вт для моделі 2Е-WCQ01-03).

Очищення:
•  Не використовуйте спирт, бензин або розріджувач для очищення корпусу. Очистити брудну 

поверхню можна чистою сухою тканиною.

Утилізація:
•  Ознайомтеся з місцевою системою роздільного збору електричних та електронних товарів. Дотри-

муйтесь місцевих законів. Утилізуйте пристрої окремо від побутових відходів. Утилізація Вашого 
товару дозволить запобігти можливим негативним наслідкам для навколишнього середовища і 
людського здоров’я.

Інформація стосовно декларування та сертифікації:
•  Справжнім «Малід Лімітед» заявляє, що тип радіообладнання Бездротовий зарядний пристрій 

2E  (моделей 2Е-WCQ01-01, 2Е-WCQ01-02, 2Е-WCQ01-03, 2Е-WCQ01-04, 2Е-WCQ01-05) відповідає 
Технічному регламенту радіообладнання.

RU:  Беспроводное зарядное устройство ТМ 2E
Для моделей: 2Е-WCQ01-01, 2Е-WCQ01-02, 2Е-WCQ01-03, 

2Е-WCQ01-04, 2Е-WCQ01-05

Модель Тип крепления (размещения)

2Е-WCQ01-01, 2Е-WCQ01-02, 2Е-WCQ01-04 Стационарное

2Е-WCQ01-03, 2Е-WCQ01-05 Автомобильное (с креплением и держателем)

Информация о продукте:
•  Работает с любым устройством со встроенным модулем стандарта Qi, что позволяет заряжать всю 

совместимую с Qi электронику.
•  Корпус совместим с большинством облегченными чехлами (3мм).
•  Светодиод информирует о том, что Ваш смартфон правильно установлен для оптимальной 

зарядки.
•  Питание от USB кабеля (адаптер не входит в комплект).
•  Технические характеристики указаны на упаковке.
•  Программное обеспечение не используется.
•  Комплектация: зарядное устройство, кабель microUSB к USB A (1 м), инструкция, гар. талон.

Инструкция по использованию:
•  Присоедините USB кабель к адаптеру. Должен загореться светодиод: устройство готово к исполь-

зованию.
•  Положите смартфон на зарядную площадку.

Техника безопасности:
1.  Для безопасного и правильного использования устройства, прочтите эту инструкцию.
2.  Используйте только в сухих помещениях. Не используйте вне помещений и в местах с повышен-

ной влажностью.
3.  Храните беспроводную зарядную площадку в местах, где исключено попадание жидкостей или 

влаги.
4.  При длительном неиспользовании отключайте беспроводную зарядную площадку от электро-

сети.
5.  Не храните устройство в местах с очень высокой и с очень низкой температурой. Рекомендуется 

использовать устройство при комнатной температуре.
6.  Осторожно! Если у вас возникли проблемы при использовании беспроводной зарядной 

площадки, прекратите ее использовать и отключите из розетки электросети, затем обратитесь в 
сервисный центр за помощью.

7.  Не используйте устройство при наличии видимых повреждений беспроводного зарядного 
устройства. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать или разбирать устройство.

Осторожно! 
Заявление об излучениях: данное оборудование должно устанавливаться и использоваться на 
расстоянии не менее 10 см между источником излучения и телом человека.
Частотный диапазон, на котором работает радиооборудование: 110-205 кГц.
Максимальная излучаемая мощность: 10 Вт (5 Вт для модели 2Е-WCQ01-03).

Очистка:
•  Не используйте спирт, бензин или растворитель для очистки корпуса. Очистить грязную поверх-

ность можно чистой сухой тканью.

Утилизация:
•  Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. 

Соблюдайте законы. Утилизируйте устройства отдельно от бытовых отходов. Утилизация Вашего 
товара позволит предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и 
человеческого здоровья.

ENG:  2E Wireless charger. 
For models: 2Е-WCQ01-01, 2Е-WCQ01-02, 2Е-WCQ01-03, 

2Е-WCQ01-04, 2Е-WCQ01-05

Model Type of bracing (placement)

2Е-WCQ01-01, 2Е-WCQ01-02, 2Е-WCQ01-04 Stationary

2Е-WCQ01-03, 2Е-WCQ01-05 Car (with holder)

Product information:
•  Works with any device powered by Qi, which allows you to charge all the Qi-compatible electronics.
•  The case is compatible with most lightweight Covers (3mm).
•  The LED indicates when your phone is properly installed for optimal charging.
•  Powered by USB cable (adapter not included).
•  Specifications are printed on the packaging.

Instructions for use:
•  Connect the USB cable to the adapter. The LED should light: The device is ready for use.
•  Put the phone on the charging pad.

Safety precautions:
1. For safe and proper use of the device, read these instructions.
2. Use only in dry rooms. Do not use outdoors or in places with high humidity.
3. Store the wireless charging pad in a place where liquids or moisture are not allowed to enter.
4. If not in use for a long time, disconnect the wireless charging platform from the mains.
5.  Do not store the device in places with very high and very low temperatures. It is recommended to use 

the device at room temperature.
6.  Caution! If you are having trouble using the wireless charging pad, stop using it and unplug it from the 

wall outlet, then contact the service center for assistance.
7.  Do not use the device if there is visible damage to the wireless charger. Do not attempt to repair or 

disassemble the device yourself.
This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, 
there is no guarantee that interference will not occur with this particular installation. If the equipment 
does cause harmful interference in a television reception or radio reception (this can be determined by 
turning the equipment off and on again), the user is encouraged to try to correct the interference by one 
of the following 

Caution!
Radiation Statement: This equipment must be installed and used at a distance of at least 10 cm 
between the radiation source and the human body.
Frequency range on which the radio equipment operates: 110-205kHz



ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН 
Шановний Покупець! Вітаємо Вас з придбанням приладу торго- 
вельної марки 2Е, який був розроблений та виготовлений у 
відповідності до найвищих стандартів якості, та дякуємо Вам за 
те, що Ви обрали саме цей прилад. 

 
Просимо Вас зберігати талон протягом гарантійного періоду. При 
купівлі виробу вимагайте повного заповнення гарантійного талону. 

 
1. Гарантійне обслуговування здійснюється лише за наявності правильно і чітко заповне- 

ного оригінального гарантійного талону, у якому вказані: модель виробу, дата продажу, 
серійний номер, термін гарантійного обслуговування та печатка фірми-продавця.* 

2. Строк служби складає 2 роки. 
3. Виріб призначений для використання у споживчих цілях. У разі використання виробу 

в комерційній діяльності продавець/виробник не несуть гарантійних зобов`язань, 
сервісне обслуговування виконується на платній основі. 

4. Гарантійний ремонт виконується впродовж терміну, вказаного в гарантійному талоні 
на виріб, в авторизованому сервісному центрі на умовах та в строки, визначені 
чинним законодавством України. 

5. Виріб знімається з гарантії у випадку порушення споживачем правил експлуатації, 
викладених в інструкції до виробу. 

6. Виріб знімається з гарантійного обслуговування у випадках: 
• використання не за призначенням та не у споживчих цілях; 
• механічних пошкоджень; 
• пошкоджень, які виникли у наслідок потрапляння всередину виробу сторонніх 

предметів, речовин, рідин, комах та ін.; 
• пошкоджень, спричинених стихійними лихами (дощем, вітром, блискавкою та 

ін.), пожежею, побутовими факторами (надмірна вологість, запиленість, агресивне 
середовище та  ін.); 

• пошкоджень, спричинених невідповідністю параметрів живлення, кабельних 
мереж державним стандартам та іншими подібними факторами; 

• експлуатації обладнання в електромережі з відсутнім єдиним контуром 
заземлення; 

• порушених пломб, встановлених на виробі; 
• відсутності серійного номера пристрою, або неможливості його ідентифікувати. 

7. Термін гарантійного обслуговування складає 12 місяців з дати продажу. 
*Відривний талон на технічне обслуговування надається авторизованим сервісним центром. 

 
Комплектність виробу перевірено. Із умовами гарантійного 
обслуговування ознайомлений, претензій не маю. 
Підпис покупця 

Авторизований сервісний центр «І-АР-СІ» 
Адреса: вул. Марка Вовчка, 18-А, Київ, 04073, Україна 
Тел.: 0 800 300 345; (044) 230 34 84; 390 55 12 
www.erc.ua/service 

 

Інформація про виріб 
Виріб 
Модель 
Серійний номер 

 
Інформація про продавця 
Назва торгової організації 
Адреса 
Дата продажу 
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Талони на гарантійне обслуговування 

Талон № 3 
Штамп продавця Дата звернення 
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Дата 
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Штамп продавця Дата звернення 
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Талон № 1 
Штамп продавця Дата звернення 
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виконання 


