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Instrukcja ładowarki indukcyjnej montowanej w blacie HODER. Ostrzeżenie 
 
10.1. HODER informuje, że ze względu na różną zawartość minerałów w kamieniu naturalnym, po zamontowaniu ładowarki 

indukcyjnej może się okazać że ww. ładowarka nie będzie działać prawidłowo. W sytuacji gdy korzystanie z ładowarki 
będzie niemożliwe, HODER zobowiązuje się do zwrotu kosztów ładowarki. Jednocześnie HODER informuje, iż na 
powierzchni zewnętrznej blatu pozostanie grawer pokazujący miejsce ładowania, a od spodu blatu pozostanie otwór.  

10.2. W przypadku jakichkolwiek problemów z ładowarką indukcyjną montowaną w blacie (zwaną dalej również 
"ładowarką", "urządzeniem"),  należy zaprzestać jej użytkowania, odłączyć adapter ładowarki  indukcyjnej od gniazda 
prądu zmiennego i skontaktować się z firmą HODER. 

10.3. Częste włączanie i wyłączanie urządzenia, w okresie mniejszym niż ok. 1 minuta, może spowodować jego przegrzanie w 
wyniku czego urządzenie może wyłączyć się samoistnie na około 5 minut. 

10.4. Nie należy kłaść  na ładowarkę indukcyjną oraz w jej najbliższym otoczeniu metalowych przedmiotów, np. kluczy oraz 
kart magnetycznych, w tym kart kredytowych, ponieważ może zostać uszkodzone pole magnetyczne tych przedmiotów 
oraz ładowarka. 

10.5. Nie należy używać urządzenia do celów innych niż jego przeznaczenie. Może to bowiem spowodować jego 
nieprawidłowe działanie, a nawet porażenie prądem lub pożar. 

10.6. Należy unikać narażania urządzenia na wysokie temperatury, tj. powyżej 50oC. Ekstremalne temperatury mogą 
spowodować uszkodzenie ładowarki i zmniejszyć żywotność urządzenia. 

10.7. Odradza się montażu urządzenia:  
a) w bezpośredniej odległości mniejszej niż 40cm od  grzejnika, kuchenki mikrofalowej, płyty grzewczej,  ponieważ może 

dojść do przegrzania urządzenia i w konsekwencji pożaru,  
b) na wolnym powietrzu, gdzie będzie narażone na oddziaływanie niekorzystnych warunków pogodowych, które 

mogłyby go uszkodzić. 
10.8. Nie należy używać urządzenia, jeśli zostało ono uszkodzone bądź jest wadliwa jego część lub elementy. 
10.9. Nie należy dotykać urządzenia, kabli ani gniazdek elektrycznych mokrymi rękami. Może to spowodować porażenie 

prądem i ogień. 
10.10. Urządzenie zawiera części elektroniczne, dlatego należy zawsze zachować ładowarkę suchą. Wilgotność i płyny mogą 

uszkodzić obwody elektroniczne urządzenia. 
10.11. Gdy telefon jest wystarczająco naładowany, ładowanie bezprzewodowe zostanie przerwane, aby uniknąć jego 

uszkodzenia. 
10.12. Ładowarka jest kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami z obsługą Qi. 

 
 


