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CITYLINE  
VERWARMDE BUREAUMAT MET 

DRAADLOOS LAADSTATION 
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Gefeliciteerd met de aanschaf van de CityLine verwarmde bureaumat met laadstation voor mobiele 
telefoon. Geniet van aangename warme handen op uw bureau en de strakke uitstraling van het 
zwarte PU leder terwijl uw smartphone draadloos wordt opgeladen! Om te garanderen dat uw 
product optimaal werkt zijn er enkele aandachtspunten, deze zijn beschreven in deze 
installatievoorschriften. Lees voor gebruik deze voorschriften goed door. 

SPECIFICATIES 

 Verwarmde bureaumat met draadloos laadstation voor mobiele telefoon.  

- Waterproof PU lederen bureauonderlegger 
- Voorzien van draadloos laadstation voor mobiele telefoon (links) 
- 3 verwarmingsstanden 
- Voorzien van touch-bediening en LED indicator 
- Input via USB adapter (20V – 3,25A) 
- Verwarmingsvermogen: 35 Watt 
- Laadvermogen: 15 Watt 

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE 

- Schakel altijd de stroom volledig af wanneer u de elektrische onderdelen hanteert, bij 
installatie, verwijderen, schoonmaken of onderhoud.  

- Lees alle informatie in deze handleiding nauwkeurig door.  
- Gebruik de bureaumat enkel zoals beschreven in de handleiding.  

GARANTIE 

Alleen bij gebruik volgens deze voorschriften kunnen wij u de volledige garantie geven. De CityLine 
bureaulegger is een onderhoudsvrij systeem met een garantie van 2 jaar. 

ALGEMENE GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN 

 Niet gebruiken in natte / vochtige ruimtes of buiten omgevingen. 
 De bureaulegger niet afdekken om overbelasting en oververhitting te voorkomen. 
 Gebruik de bureaumat enkel op een droge en vlakke ondergrond. 
 De mat niet doorboren of insnijden. 
 Zorg dat de aansluitkabel en aanverwante onderdelen en componenten niet beschadigen. 
 In geval van schade aan de kabel, schakelaar of bureaulegger, direct de stekker uit het 

stopcontact halen, neem eventueel contact op met uw leverancier. 
 Reinigen van bureaulegger alleen met vochtige doek en mild schoonmaakmiddel. Niet 

geschikt voor de wasmachine. 
 Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met een 

verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen, of met onvoldoende ervaring en kennis, 
tenzij ze toestemming of instructies met betrekking tot het gebruik van het apparaat hebben 
gekregen van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. 
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BEDIENING 

 

 

 

 

De mat in gebruik nemen:  
1. Koppel de USB kabel met de adapter aan een stroombron en aan de USB ingang op de bureaumat.  
2. De LED knippert eenmalig WIT  de laadstand is geactiveerd. De laadstand is altijd actief wanneer 
de mat is verbonden met een stroombron ook wanneer de verwarming uit geschakeld staat.  
3. Activeer en bedien de verwarming met de touch-bediening, zie hieronder. 

OPLADEN EN VERWARMEN 

Stand 1 (groen) : Om de verwarming te activeren houd de touch-bedieningsknop gedurende ca. 2 
seconden ingedrukt. De LED indicator gaat groen branden. De verwarming is nu actief op stand 1 (ca. 
38 graden). 
Stand 2 (blauw) : Druk een maal op de touch-bediening wanneer deze in stand 1 staat. De LED 
indicator gaat blauw branden. De verwarming is nu actief op stand 2 (ca. 42 graden). 
Stand 3 (rood) : Druk een maal op de touch-bediening wanneer deze in stand 2 staat. De LED 
indicator gaat rood branden. De verwarming is nu actief op stand 3 (ca. 48 graden) 
Om tussen de verwarmingsstanden te wisselen druk steeds eenmaal op de touch-bedieningsknop.  

LED INDICATOREN 

Kleur LED indicator Beschrijving 

Geen  Geen  Geen stroomverbinding 

Wit 
Knippert eenmaal Verbonden met stroompunt, laadstation geactiveerd. 
Aan Telefoon verbonden, wordt opgeladen 
Knippert snel Error 

Groen 
Gedimd Verwarming aan op stand 1 
Helder Verwarming aan op stand 1, telefoon verbonden aan het opladen 
Knippert snel Error 

Blauw 
Gedimd Verwarming aan op stand 2 
Helder Verwarming aan op stand 2, telefoon verbonden aan het opladen 
Knippert snel Error 

Rood 
Gedimd Verwarming aan op stand 3 
Helder Verwarming aan op stand 3, telefoon verbonden aan het opladen 
Knippert snel Error 
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VEEL GESTELDE VRAGEN EN PROBLEMEN 

Telefoon wordt warm tijdens het opladen. 
Dit is normaal, zeker wanneer de telefoon op de achtergrond actief is.  

De telefoon laadt niet op.  
Zorg ervoor dat de telefoon is uitgevoerd met een draadloos laden functionaliteit, en er geen storende 
(metalen) onderdelen tussen de telefoon en het laadstation zitten. Verwijder eventueel het hoesje om 
de telefoon.  

Gekleurde LED knippert snel (in wit, rood, groen of blauw). 
Er is een error geconstateerd. Haal de telefoon van het laadstation af en probeer opnieuw. Verwijder 
ook eventuele storende onderdelen (zoals bijvoorbeeld een metalen telefoonhoesje). 

De gekleurde LED knippert snel, wisselend tussen de rood, blauw en groen. 
Er is een probleem geconstateerd met de stroomvoorziening. Controleer de USB kabel en adapter. Er 
dient een minimale stroomvoorziening van 20V, 3.25A en totaal vermogen van 65 Watt of meer 
beschikbaar te zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

ONDERSTEUNING 

Voor ondersteuning neem contact op met uw installateur of verkooppunt. 
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