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Inhoud

1. Leveringsomvang

1 x Desk Organizer, 2 x opnamen voor  laadstekker (1 x voor Apple 
iPhone 4, 4S,5S, 5c, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus / 1 x voor Samsung 
Galaxy S3, S4, N7100, NOTE 2, i 9070-9500), 1 x gebruiksaanwijzingen

 USB-aansluitingen, 3x

 USB stekker incl. kabel

 Smartphone houder

 Opneming voor laadstekker

 Opbergvakken
 Penhouder
 Kabelgoot voor laadkabels

3. Technische gegevens

Model: DO 003-17
Afmetingen (b x d x h) 217 mm × 187 mm × 96 mm
Gewicht:  ca. 440 g
Input / output voltage:  DC 5 V 
Ingangsstroom:  max. 2,0 A 
Uitgangsstroom:  max. 1,5 A (totaal)
USB aansluitingen 3x
USB stekker incl. kabel: 1x
Kabellengte: 85 cm

Technische wijzigingen voorbehouden.

Deze gebruiksaanwijzing hoort bij deze Desk Organizer. 
Zij bevat informatie over de ingebruikname en het onder-

houd. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor later gebruik. Als u de 
Desk Organizer verder geeft, geef dan ook deze gebruiksaanwij-
zing mee.

Uitleg van de symbolen
De volgende symbolen en signaalwoorden worden gebruikt in deze 
gebruiksaanwijzing, op de Desk Organizer of op de verpakking.

 Lees de gebruiksaanwijzing.

 Conformiteitsverklaring (zie hoofdstuk “Conformiteits-
 verklaring”): De met dit symbool aangemerkte producten  
 voldoen aan alle vereiste communautaire bepalingen  
 van de Europese Economische Ruimte.

 Gebruik de Desk Organizer alleen in droge ruimtes  
 binnenshuis.

4. Algemene informatie

5. Normaal gebruik

Gebruik de Organizer alleen zoals beschreven in deze gebruiks-
aanwijzing. Elk ander gebruik is niet normaal en kan de Desk 
Organizer beschadigen. De Desk Organizer is geen kinderspeel-
goed. De fabrikant of verkoper is niet verantwoordelijk voor scha-
de die is veroorzaakt door niet normaal of foutief gebruik.

2. Beschrijving van de bestanddelen van het toestel
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5. U hebt 2 mogelijkheden om de USB-aansluitingen te gebruiken:

A. Zodra u uw smartphone zoals hierboven beschreven op de 
laadkabel hebt aangesloten en ingebracht in de houder,  
kunt u uw laadkabel verbinden met een externe USB- stroom-
voorziening. Verbind dan de Desk Organizer USB-stekker incl. 
kabel  met een andere USB-stroomvoorziening (max. 2,0 A 
uitgangsstroom). Zo hebt u de mogelijkheid om max. 3 andere 
USB-aansluitingen  aan de zijkant van het toestel te gebruiken.

B. Verbind de USB-stekker van uw laad- 
 kabel met één van de 3 USB-aansluitingen 
 aan de zijkant van de Desk Organizer   
 (Afb. 7), en verbind daarna de USB-  
 stekker incl. kabel  met een externe  
 stroomvoorziening (max. 2,0 A uitgangs- 
 stroom). Er staan u dan nog 2 USB-Ports
  ter beschikking om nog andere 
 toestellen te laden. 

Veiligheidsinstructies
Gevaar voor beschadiging! Incorrect gebruik kan leiden tot  
beschadigingen van de Desk Organizer.
– Dompel de Desk Organizer nooit in water of andere vloeistoffen 
 onder.
– Vouw de USB-kabel niet op en leg hem niet over scherpe randen.
– Laat de USB-kabel niet in aanraking komen met warme onder-
 delen.
– Laat kinderen niet spelen met de verpakkingsfolie. Ze kunnen  
 er tijdens het spelen in verstrikt raken en stikken.
− Stel de Desk Organizer nooit bloot aan direct zonlicht, hoge  
 temperaturen of weersinvloeden.
– Zet de Desk Organizer nooit op of in de buurt van hete   
 oppervlaktes (bijv. kookplaten of verwarming etc.).
– Giet nooit vloeistoffen in de Desk Organizer.
– Ga nooit zitten op de Desk Organizer

6. USB-aansluitingen gebruiken

Let op: Om de laadfunctie met behulp van de Desk Organizer te 
kunnen gebruiken, moet de USB-stekker met kabel verbonden 
worden met een USB-stroomvoorziening (max. 2,0 A uitgangss-
troom)  

Smartphone laadkabel aansluiten:
1. Voer de laadkabel van uw smartphone van onderen door de  
 kabelgoot  van de Desk Organizer (Afb. 1), zodat deze boven 
 aan de smartphone-houder  uitsteekt (Afb. 2).
2. Plaats uw laadkabel in de opneming van de laadstekker  
 (Afb. 3). Controleer dat deze nauwkeurig in de uitsparing past.
3. Plaats daarna de laadkabel incl. opneming voor de laadkabel  
 in de daarvoor voorziene uitsparing van de smartphone- 
 houder   (Afb. 4 en 5).

(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europe-
se landen met systemen voor gescheiden inzameling 
van grondstoffen.)

Afgedankte apparaten mogen niet met het huisaf-
val worden weggegooid!
Wanneer de Desk Organizer ooit niet meer kan worden gebruikt, 
dan is iedere gebruiker verplicht om het gescheiden van het huis-
afval, bijv. bij een afvalinzamelpunt van zijn/haar gemeente in te 
leveren. Daarmee wordt gegarandeerd dat oude apparaten correct 
worden gerecycled en dat negatieve gevolgen voor het milieu wor-
den voorkomen. Elektrische apparaten zijn daarom voorzien van het 
bovenstaande symbool.

9. Afvalverwijdering

Scheid het afval van de verpakking. Gooi het karton bij 
het oud papier en de folie bij het plastic afval.

De EU-conformiteitsverklaring kan bij het onderaan 
(aan het einde van deze gebruiksaanwijzing) vermelde 
adres opgevraagd worden.

- Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, borstels  
 met metalen of nylonborstels of scherpe of metalen voorwerpen  
 zoals messen, harde spatels en dergelijke. Dit kan de opper- 

10. Conformiteitsverklaring

Importeur:  monolith GmbH • Maxstraße 16 • D-45127 Essen
Service-Hotline:  00 800 / 79 333 900 (gratis), Ma.-Vr. 8:00-17:00 uur

7. Reiniging

Afb. 1

Afb. 3

Afb. 5

Afb. 2

Afb. 4

Afb. 6

4. U kunt nu uw smartphone in de houder   op de laadstekker 
plaatsen (afb.6).

Houd alstublieft rekening met het volgende: De maxima-
le laadstroom van het gehele toestel wordt bepaald door de 
maximum ingangsstroom van de aangesloten stroomvoor-
ziening en bedraagt max. 2,0 A. 

De laadstroom van het individuele eindtoestel wordt bepaald 
door de laadstatus en de grootte van de batterij en het aantal 
aangesloten apparaten. Hoe meer toestellen aangesloten zijn, hoe 
lager de laadstroom van het individuele eindtoestel. 

Afb. 7

Opmerking: Wanneer de meegeleverde opnemingen 
voor laadstekker  niet compatibel zijn met uw laadka-
bel, kunt u deze weglaten.  Houdt u er rekening mee dat de 
oplaadkabel in deze staat niet is vastgemaakt.

 vlakken beschadigen.
- Reinig de Desk Organizer uitsluitend met een zachte, licht  
 vochtige doek. 

8. Verpakking weggooien


