
Gebruikshandleiding

Handleiding voor gebruik en installatie voor OEM.

Van toepassing op
A ZESC02N/00 : Basis ZENS PuK
B ZESC02N/00a (optioneel) : Bovenplaat wit
C ZESC02N/00b (optioneel) : Bovenplaat zwart
D ZESC02N/00c (optioneel) : Bovenplaat neutraal
E ZESC02N/00d (optioneel) : Bovenplaat gelakt
F ZESC02N/00EU (optioneel) : lichtnetstekker EU
G ZESC02N/00UK (optioneel) : lichtnetstekker UK
H ZESC02N/00US (optioneel) : lichtnetstekker US
I 112-95070-000103 (optioneel) : Kabelset (2 schroeven+10 clips)
J ZESC02N/00Sticker (optioneel)  : Originele ZENS sticker
   ‘Wireless Charging’

In de verpakking
• ZENS PuK draadloze oplader voor meubels
• ZENS netvoedingadapter (AC-adapter)
• Gebruikershandleiding
• Kabelhouders

ZENS draadloos laden
De ZENS PuK van ZENS is slim en weet wanneer er stroom naar uw 
apparatuur overgebracht moet worden. Een korte toon geeft aan dat 
uw telefoon in de juiste positie ligt. Een korte zoemtoon geeft aan dat 
de ZENS PuK aan het laden is. Gebruik de ZENS PuK alleen wanneer 
u een apparaat moet opladen. Als u het mobiele apparaat niet goed 
op de ZENS PuK plaatst, hoort u een ononderbroken toon. Neem 
dan het mobiele apparaat op en leg het weer goed terug op de lader.

Belangrijke veiligheidsvoorschriften  
• Houd de ZENS PuK en de ontvanger verwijderd van water.
• Plaats of bewaar de ZENS PuK en de ontvanger nooit in de buurt 

van water of andere vloeistoffen.
• Na schoonmaken ervoor zorgen dat de ZENS PuK volledig droog is 

voor u hem aansluit op het lichtnet.

Waarschuwingen 
• Controleer of de spanning die vermeld wordt op de AC-adapter 

overeenkomt met de lokale netspanning; dan pas aansluiten.
• Gebruik de AC-adapter, de ZENS PuK of de ontvanger niet wan-

neer een van deze apparaten een beschadiging vertoont.
• Gebruik alleen de offi ciële AC-adapter (meegeleverd).
• Plak nooit een metallische sticker of een ander voorwerp op de 

onderzijde van de ontvanger of op de ZENS PuK.
• Gebruik de ZENS PuK nooit buiten of in de buurt van verwarmde 

oppervlakken.
• Als u een pacemaker hebt of een ander geïmplanteerd apparaat, 

neem dan contact op met uw arts of met de fabrikant van het ge-
implanteerde apparaat voordat u de ZENS PuK gebruikt.

• Gebruik nooit een verlengsnoer of een overbelast stopcontact.
• Toezicht is noodzakelijk wanneer kinderen of mensen met een 

beperking in de buurt zijn.

Onderhoud
• De ZENS PuK heeft geen onderhoud nodig.

Retourbeleid / ZENS-garantie

Alle ZENS-producten worden ontworpen om te voldoen aan de hoogste 
normen en voor het leveren van hoogwaardige prestaties. Mocht u toch 
een probleem hebben bij het gebruik van uw product, dan adviseren wij 
u naar ‘Support’ te gaan op furniture.makezens. com. Als er een defect 
optreedt tijdens de garantieperiode zal ZENS ervoor zorgen dat uw pro-
duct volledig nagekeken wordt.
De garantie gaat in op de datum van aankoop en loopt af na 12 maan-
den of op enig ander moment als er bijzondere omstandigheden zijn. De 
garantieperiode begint drie maanden na de productiedatum die wordt 
aangegeven op het product. Deze is ook af te leiden van het serienum-
mer van het product. Bij een defect door materiaalfouten en/of afwerking 
binnen de garantieperiode, zorgt ZENS voor reparatie. Als reparatie niet 
mogelijk of onrendabel is, kan ZENS er mee instemmen het product te 
vervangen. Vervanging wordt aangeboden na beoordeling door ZENS en 
de garantie loopt door vanaf de datum van de oorspronkelijke aankoop. 
De garantie van ZENS geldt uitsluitend wanneer het product op de juiste 
wijze behandeld is voor het beoogde gebruik en in overeenstemming 
met de bedieningsinstructies. De garantie dekt geen gevolgschade, met 
inbegrip van maar niet beperkt tot verlies van gegevens of bedrijfsmatig 
verlies. De ZENS-garantie vervalt als:
• De aankoopdocumenten op enige wijze zijn gewijzigd of onleesbaar 

zijn geworden.
• Het model- en/of serienummer op het product is gewijzigd, verwij-

derd of onleesbaar geworden.
• Reparaties of productmodifi caties en -wijzigingen zijn uitgevoerd door 

onbevoegde organisaties of personen.
• Het product wordt gebruikt voor commerciële doeleinden.
• Het defect wordt veroorzaakt door misbruik of verkeerd gebruik van 

het product, of door omgevingscondities anders dan aanbevolen 
omgevingscondities.

• De eenheid beschadigd wordt – met inbegrip van, maar niet beperkt 
tot beschadiging door huisdieren, blikseminslag, abnormale span-
ning, water of vuur, een natuurramp of een verkeersongeval.

• Het product defect is ten gevolge van slijtage aan onderdelen die 
beschouwd kunnen worden als verbruiksonderdelen.

• Het product niet goed functioneert omdat het niet in oorsprong ont-
worpen, geproduceerd, goedgekeurd en/of toegestaan is voor het 
land waar u het product gebruikt, wat kan voorkomen in gevallen 
waar het product is gekocht in een ander land dan het land waar het 
product bedoeld is gebruikt te worden. 

 
Deze garantie is alleen geldig in het land waar het product is gekocht, en 
is niet overdraagbaar. De garantie geldt alleen voor de gebruiker, dat wil 
zeggen de oorspronkelijke koper. Deze garantie geeft u specifi eke wet-
telijke rechten. Aangezien dit van land tot land varieert, kan het zijn dat het 
bovenstaande voor een deel niet voor u geldt.

Benodigde service
Ter vermijding van onnodig ongemak adviseren wij u om de gebruikers-
handleiding te lezen of het gedeelte ‘Support’ te raadplegen op onze 
website furnite.makezens.com, voor u contact opneemt met ZENS. Als 
reparatie noodzakelijk is, mag u het product pas opsturen na contact met 
ZENS te hebben opgenomen.
Neem voor reparatie/vervanging van dit product tijdens de garantiepe-
riode via e-mail contact op met ZENS (support@makezens.com). Voeg 
dan de volgende gegevens bij: uw e-mailadres, naam, adres, telefoon-
nummer, datum en plaats van aankoop, en een gedetailleerde beschrij-
ving van het probleem. Als het probleem voortkomt uit een materiaal- of 
montagefout, ontvangt u van ZENS een instructieformulier voor retourne-
ren van het product. Retourzendingen zijn voor rekening van de klant en 
moeten vergezeld gaan van het originele aankoopbewijs. ZENS is niet 
verantwoordelijk voor verlies of schade van het product tijdens verzen-
ding. Producten die teruggezonden worden zonder het originele bewijs 
van aankoop, zullen weer worden teruggestuurd op kosten van de klant. 
Alle retourzendingen moeten de originele verpakkingen bevatten, evenals 
het product, de netvoedingadapter en de gebruikershandleiding. Na on-
derzoek naar het probleem wordt het product gerepareerd of vervangen 
en teruggestuurd naar het adres op het retourformulier.

Verklaring 

CE voor de EU:
Richtlijnen: EMC-richtlijn 2004/108/EC

Normen: EN 55022:2010 
 EN 55024:2010
 EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
 EN 61000-3-3:2008

FCC voor de VS:
Norm:  FCC 47 CFR Deel 18
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Installatie: boven
‘Top down’ versie, zichtbare modus, in standaard gat van 80 mm.

Stap 1: Installeren van de lader
• Plaats de dekplaat en klik hem op de draadloze oplader van 

ZENS.
• Trek gele dubbelzijdige tape van de binnenzijde van dekplaat.
• Steek de lader in het standaard gat van 80mm (-0,0/+0,5 mm).
• Zet de draadloze lader van ZENS vast met de 2 schroeven.
• Geleid de laadkabel onder de tafel met behulp van de kabel-

houders.
Stap 2: Sluit de draadloze oplaadmat aan op de AC/DC-adapter.  

U hoort een signaal wanneer er DC-contact is met de lader.
Stap 3: Plaats de Qi-ontvanger (WPC-gecertifi ceerd) op het laadgedeel-

te. Het apparaat moet zich ongeveer in het midden van de lader 
bevinden.

Stap 4: De lader geeft een signaal wanneer hij wordt gedetecteerd, ge-
volgd door een lage pieptoon die aangeeft dat het laden begint.

Belangrijk
Controleer het laadoppervlak en houd andere voorwerpen uit de buurt. 
Als er een metalen voorwerp vlakbij is, hoort u een herhaalde pieptoon. 
Echter, niet alle metalen voorwerpen kunnen worden gedetecteerd. De 
gebruiker moet erop letten dat het oppervlak vrij is voor het laden. Als er 
nog iets niet in orde is, hoort u 4 piepjes kort achter elkaar. Het laden 
stopt onmiddellijk. Om de laadfunctie weer te starten, verwijdert u het op 
te laden apparaat even en zet u het dan weer op de lader.

Elektrische specifi caties

AC/DC-adapter
Ingangsspanning: 100-240 VA
Uitgangsspanning: 12V +/-5%
Ingangsfrequentie: 50 / 60 Hz
Rendementsniveau: Energy Star-niveau V
Veiligheidsnorm: UL60950;EN60950
Verbruik standby: < 0,3W
Kabellengte:  1500±50 mm

Zender-unit
Ingangsspanning: 12VDC+/-5%
Nominale ingangsstroom: 1A (adapter)
Laadeenheid:  Max. 5W- apparaten
  WPC-overeenstemming apparaat
Schakelfrequentie: 109+/-4kHz
Bedrijfstemperatuur: 0 tot 30°C
Opslagtemperatuur: -20 tot +70°C 

Installatie: onder
‘Bottom-up’ versie, onzichtbare modus

Stap 1: Installeren van de lader
• Zet de lader in het standaard aansluitgat van 80mm (-0,0/ 

+0,5 mm), druk erop en zorg dat de tape goed vastzit op het 
meubeloppervlak.

• Zet de draadloze lader van ZENS vast met de 2 schroeven.
• Gebruik de kabelhouders om de laadkabel onder de tafel te 

geleiden.
Stap 2: Sluit de draadloze oplaadmat aan op de AC/DC-adapter. U 

hoort een signaal wanneer er DC-contact is met de lader.
Stap 3: Plaats de Qi-ontvanger (WPC-gecertifi ceerd) op het laadgedeel-

te. Het apparaat moet zich ongeveer in het midden van de lader 
bevinden.

Stap 4: De lader geeft een signaal wanneer hij wordt gedetecteerd, ge-
volgd door een lage pieptoon die aangeeft dat het laden begint.

Belangrijk
Controleer het laadoppervlak en houd andere voorwerpen uit de buurt. 
Als er een metalen voorwerp vlakbij is, hoort u een herhaalde pieptoon. 
Echter, niet alle metalen voorwerpen kunnen worden gedetecteerd. De 
gebruiker moet erop letten dat het oppervlak vrij is voor het laden. Als er 
nog iets niet in orde is, hoort u 4 piepjes, kort na elkaar. Het laden stopt 
onmiddellijk. Om de laadfunctie weer te starten, verwijdert u het op te 
laden apparaat even, en zet u het dan weer op de lader.

FOD - Foreign Object Detection 
(Detectie van vreemde voorwerpen)
De ZENS PuK is voorzien van FOD, door ZENS bedrijfseigen FOD-
implementatie voor de detectie van mogelijk gevaarlijk of parasitair 
metaal.

Milieuspecifi catie
In overeenstemming met RoHS (Europese richtlijnen 2000) / WEEE.

Let op!
Dit apparaat is in overeenstemming met Deel 18 van de FCC-regels. 
Waarschuwing: wijzigingen of modifi caties aan deze unit die niet 
nadrukkelijk zijn goedgekeurd door de belanghebbenden die ver-
antwoordelijk zijn voor conformiteit, kunnen de bevoegdheid van de 
gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.

Let op! Deze apparatuur is getest en goedgekeurd volgens de grens-
waarden voor ClassB ISM-apparatuur, overeenkomstig Deel 18 van 
de FCC-regels. Deze grenswaarden zijn bedoeld om een redelijke 
bescherming te bieden tegen schadelijke storingen in woongebieden. 
De apparatuur genereert en gebruikt een radiofrequentie en kan ener-
gie uitstralen. Als de apparatuur niet wordt geïnstalleerd en gebruikt 
in overeenstemming met de instructies, kunnen schadelijke storingen  
ontstaan voor de radiocommunicatie.
Echter, er is geen garantie dat er in een bepaalde installatie geen 
storing voorkomt. Als deze apparatuur inderdaad schadelijke storin-
gen veroorzaakt voor radio- of televisieontvangst, wat vastgesteld kan 
worden door het in- en uitschakelen van de apparatuur, wordt de 
gebruiker geadviseerd om te proberen met één of meer van de on-
derstaande maatregelen de storing op te heffen:
• Draaien of verplaatsen van de ontvangstantenne.
• Meer ruimte aanbrengen tussen de apparatuur en de ontvanger.
• De apparatuur aansluiten op een ander stopcontact dan  het stop-

contact waarop de ontvanger is aangesloten. 
• Raadpleeg de dealer of vraag een ervaren radio- en TV-technicus 

om hulp.

Gebruikshandleiding
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Sectie A

80 mm (-0,0/+0,5 mm)

AA

80 mm (-0,0/+0,5 mm)

AA

2 mm (-0,0/+0,5 mm)

Sectie A

Originele ZENS
Wireless Charging sticker (optioneel)


