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CHAtU és un dispositiu que ofereix una varietat de serveis 
per l’usuari del mòbil, tauleta o PC. Proporciona accés a 
una càrrega ràpida de la bateria (compatible-Qi) sense 
necessitat de cables, permet establir un node o una xarxa 
per connectar usuaris entre ells, facilitar l’intercanvi de la 
informació (ISS “Information Sharing Space”), gestionar 
usuaris i continguts emmagatzemats localment o expandint 
la xarxa WiFi (repetidor).

Qi ha esdevingut l’estàndard de càrrega sense fils, llançat 
pel “Wireless Power Consortium” (WPC) per transferir 
energia per inducció magnètica a curta distància i carregar 
així la bateria de dispositius.

CHAtU = CHarge And take with yoU

No perdis l’oportunitat d’estar carregat i compartir informació

“Creix en el teu negoci i estalvia  
en documents impresos creant  
la teva pròpia gestió documental  
sempre amb càrrega a la bateria”

Capacitats de CHAtU

• Càrrega ràpida sense fils 

• Emmagatzemar informació localment

• Gestor de continguts ràpid i segur

• Gestor grups d’usuaris

• Punt d’accés a xarxa Wi-Fi (Intranet)

• Repetidor Wi-Fi (per ampliar cobertura internet)

Estendre la xarxa Wi-Fi és útil en zones de poca cobertura. 
En cas que es redueixi el nivell de senyal, es pot proporcionar 
un CHAtU per amplificar-la, amb la possibilitat de ser utilitzat 
mode repetidor i expansor de xarxa tipus malla. CHAtU pot 
treballar sense cables per facilitar la instal·lació. També 
ofereix una potent web/app amb funcionalitats de servidor 
per la gestió d’informació, usuaris i grups de manera molt 
senzilla, ràpida i segura.

Llegeix bé aquest manual abans d’utilitzar el producte. 
Ofereix moltes prestacions que depenen també del dispo-
sitiu que s’hi connecti amb els seus diferents estàndards.

Capacitats de CHAtU
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Crea la teva pròpia xarxa 

Si no tens xarxa pròpia, amb un CHAtU node (CHAtUn) 
o varis CHAtUs (CHAtUm) pots crear la teva xarxa, 
connectada o NO a internet. Amb ella podràs accedir i 
compartir informació emmagatzemada en local al propi 
CHAtU o en remot, i amb la possibilitat de gestionar grups 
d’usuaris amb els seus permisos d’accés.

Gestor de continguts

CHAtU disposa del seu propi gestor de continguts, ja que 
al permetre d’emmagatzemar la informació, aquesta es 
pot gestionar de forma que es pugui accedir a ella des de 
diferents menús que es poden configurar.

Es pot utilitzar per a oferir informació al client-usuari, des 
de llocs propers al CHAtU, amb un accés ràpid, directe. El 

seu  ús és molt senzill i intuïtiu, tant si estàs connectat o no 
a internet. Només col·loca un CHAtU i els continguts que hi 
pengis els podràs compartir entre la gent que desitgis.

Funcionalitat repetidor 

CHAtU amplia el rang de cobertura de la xarxa Wi-Fi, 
connectant-se a la teva xarxa local Wi-Fi i retransmetent el 
senyal amplificat. D’aquesta manera, quan el senyal Wi-Fi 
és dèbil, CHAtU l’amplifica i millora la cobertura en indrets 
remots.

Funcionalitat mesh 

Per a poder obtenir grans cobertures, el CHAtU pot crear 
una xarxa mallada, on els dispositius enllacen entre ells 
per expandir, amb un nivell adequat de senyal la cobertura 
global de la xarxa local Wi-Fi.

NO CARREGAR UN MÒBIL NO COMPATIBLE-Qi 

MODELS

CHAtU
Q1 Càrrega ràpida sense fils compatible-Qi connectat a xarxa.

Q1B Càrrega ràpida sense fils i bateria.

CHAtUm

Q2 Càrrega ràpida sense fils. Amplificador-repetidor WiFi, connectat a xarxa

Q2B Càrrega ràpida sense fils. Amplificador-repetidor WiFi i amb bateria.

R3 Càrrega ràpida sense fils. Amplificador-repetidor WiFi amb accés a gestió documental, connectat a xarxa.

R3B Càrrega ràpida sense fils. Amplificador-repetidor WiFi amb accés a gestió documental, amb bateria.

CHAtUm
     +
CHAtUn

Q4 Càrrega ràpida sense fils. Amplificador-repetidor Wi-Fi amb webApp servidor central  
per gestió documental, connectat a xarxa.

Q4B Càrrega ràpida sense fils. Amplificador-repetidor Wi-Fi amb webApp servidor central  
per gestió documental, alimentat per bateria.
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Casos d’ús

• En hotels per donar a conèixer tota la informació als 
clients, agrupar-los i oferir càrrega sense fi ls al mòbil.

• En restaurants, per poder donar a conèixer la carta, 
les ofertes, premsa i oferir càrrega sense fi ls per al 
mòbil.

• Ofi cines de turisme per poder donar tota la 
informació als visitants i estalviar paper i espai. També la 
possibilitat de transmetre la informació al visitant quan 
l’ofi cina estigui tancada.

• En fi res, per poder donar tota la informació als visitants 
i estalviar paper i espai per part de l’expositor i facilitar 
al visitant l’obtenció d’informació.

• En sales de conferències, de reunions organitzant en 
grups de gent i documents.

• En empreses per poder oferir els serveis i/o 
productes als visitants amb la possibilitat de poder-ho 
fer des de l’aparador, oferint càrrega sense fi ls.

• Escoles o universitats

• En sales d’espera amb l’estalvi en papers i revistes, 
que això implica.

• Per l’ús domèstic; a la cuina (receptari, llista compra), 
amics (música, missatges, vídeos), etc.

Escenari per CHAtU Q1 + Q1B

Càrrega ràpida sense fi ls

• Taules de restaurants
• Sales de reunions grans
• Ofi cines
• Sales d’espera

Escenari per CHAtU Q4 + Q4B

Escenari per CHAtU Q2 + Q2B

Wi-Fi internet dèbil

• Restaurants, bars
• Habitatges,

dúplex
• Terrasses

Escenari per CHAtU Q2 + Q2B

INTRANET privada

• Empreses

• Gabinets 
d’advocats

Escenari per CHAtU R3 + R3B

Un espai gran per compartir documents

• Hotels amb accés a la base 
de dades des de cada habitació

• Hotels on la informació es desa localment 
a les habitacions

Un node per compartir documents

• Sales de reunions petites
• Ofi cines d’informació i turisme
• Centres comercials
• Concessionaris, 

sales d’espera
• Escoles, universitats
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 Càrrega sense fi ls activada.

 Equip connectat amb alimentació.

 Alarma: Pampalluga indicant possible robatori i notifi ca via Wi-Fi.  

 Enllaç STA: CHAtU connecta per un router o AP a internet.

 WebApp ON: El CHAtU disposa de la webApp accessible i funcional.

 Mesh: Connexió de múltiples CHAtUs entre ells en malla.

CONNECT CONNECT webApp

app.chatugo.com

3 OPTIONS

QR
Web

NFC

21

Panell frontal CHAtU

Accés a la webApp del CHAtU

Accés a la webApp a través 

de dos senzills passos:

Pas 1

Buscar la Wi-Fi CHATU 

i connectar-se a ella.

Pas 2

Entrar a la webApp 

app.chatugo.com

a través de: QR, Web o NFC.

Col·labora amb el medi 
ambient, estalvia costos 
d’impressió i estalvia paper. 
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Especificacions físiques

Mida 128 mm (base) x 135 mm (altura) x 94 mm (amplada)

Pes 231 g / 590 g amb bateria

Accessoris Font d’alimentació/carregador bateria.

Pack de bateria

Cable adaptador USB

Especificacions tècniques

Alimentació 100 – 240 Vac / 50 Hz (entrada 5 Vdc)

Bateria Li-ion 13.200 mAh (temps de càrrega: 7-8 hores) amb PCM de protecció  
de sobrecàrrega.

Eficiència treball > 80%

Consum màxim 10 W

Potencia de càrrega 4 – 8 W

Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n: 2,4 GHz (CHAtUn)

b/g/n: 2,4 GHz i 5 GHz (CHAtUm)

Velocitat PHY 150 Mbps (CHAtUn)

144 Mbps @ 20 MHz i 300 Mbps @ 40 MHz (CHAtUm)

Amplada canal 20/40 MHz

Seguretat AES128/256-CBC

Micro SD - XC 16 GB C.10

Entorn d’operació

Temperatura treball 0º C a + 40º C

Temperatura emmagatzematge -40º C a + 70º C

Humitat 10% al 90% HR sense condensació

Humitat emmagatzematge 5% al 90% HR sense condensació
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Avís legal:
Copyright @ Witeklab S.L. 2018 Reservats tots els drets.

Es prohibeix reproduir o transmetre qualsevol part d’aquest manual, de qualsevol 
manera i per qualsevol mitjà, sense el consentiment previ per escrit de Witeklab S.L.

El producte descrit en aquest manual pot incloure software protegit per drets 
d’autor de Witeklab. Els clients no podran de cap manera reproduir, distribuir, 
modificar, descompilar, desmuntar, desencriptar, extreure, llogar ni cedir el software 
referenciat, com tampoc practicar enginyeria inversa en el software, no concedir 
subllicències d’aquest, a menys que aquestes restriccions estiguin prohibides per 
la legislació vigent o que aquestes accions rebin l’aprovació dels respectius titular 
de drets d’autor.

Marques comercials i permisos

CHAtU i Witeklab amb els seus corresponents logotips són marques comercials o 
registrades de Witeklab S.L.

Altres noms d’empreses, serveis, productes i marques comercials que s’anomenen 
en aquest document podrien ser propietat dels seus respectius titulars.

Avís

Algunes característiques del producte i els seus accessoris descrites en el present 
document depenen del software instal·lat, les capacitats i els ajustos de la xarxa 
local, i per tant, és possible que els operadors de xarxa o els proveïdors de serveis 
locals no els hagin activat o les hagin limitat.

Per tant, les descripcions descrites en aquest manual poden no coincidir exactament 
amb el producte o els accessoris adquirits.

Witeklab es reserva el dret a canviar o modificar qualsevol informació o les 
especificacions contingudes en aquest manual sense previ avís i sense 
responsabilitat comercial alguna.

Declaració de software de tercers 

Witeklab no és titular de la propietat intel·lectual del software ni de les aplicacions de 
tercers subministrades amb aquest producte. Per tant, Witeklab no proporcionarà 
cap garantia de cap tipus pel software ni per les aplicacions de tercers.

Witeklab tampoc proporcionarà suport als clients que facin servir el software o 
aplicacions esmentades, ni serà responsable de les funcions ni el rendiment del 
software ni de les aplicacions de tercers.

Els serveis de software i les aplicacions de tercers podrien interrompre’s o finalitzar 
en qualsevol moment i Witeklab no garanteix la disponibilitat de cap contingut ni de 
cap servei. Els tercers proveïdors de serveis ofereixen continguts i serveis a través 
d’eines de transmissió o xarxa fora del control de Witeklab.

Fins al màxim permès per la llei vigent, s’estableix específicament que Witeklab 
no serà responsable ni compensarà pels serveis proporcionats per proveïdors de 
serveis a tercers, ni per la interrupció ni finalització de contingut o serveis de tercers.

Witeklab no serà responsable de la legalitat, qualitat ni de qualsevol altre aspecte 
d’altre software instal·lat en aquest producte, ni de cap treball de tercers transmès 

o descarregar de qualsevol altra forma possible, incloent-hi, textos, imatges, 
vídeos, software, etc. Els clients assumiran el risc de totes i cadascuna de les 
conseqüències, inclosa la incompatibilitat entre el software i aquest producte, 
resultant de la instal·lació de software o descàrrega de treballs de tercers.

Aquest producte està basat en la plataforma de codi obert Ionic i Angular 2. Witeklab 
ha realitzat els canvis necessaris en aquesta plataforma. Per tant, és possible que 
aquest producte no admeti totes les funcions compatibles amb la plataforma Ionic i 
Angular 2 estàndard o podria ser incompatible amb programari de tercers. Witeklab 
no ofereix cap garantia ni declaració relacionada amb aquesta compatibilitat i 
descarta expressament tota responsabilitat relacionada amb aquestes qüestions.

EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS

El contingut d’aquest manual no constitueix cap garantia. A excepció dels 
casos en què així ho requereixi la llei aplicable, no s’atorguen garanties de cap 
classe, ni expresses ni implícites. Entre unes altres, a títol merament enuncia-
tiu, no s’ofereix cap garantia de comerciabilitat ni d’aptitud per a una fi espe-
cífica respecte de la precisió, la confiança ni el contingut d’aquest manual.

Fins al màxim permès per la llei vigent, en cap cas witeklab serà responsable 
de cap dany especial, incidental, indirecte ni resultant, ni de pèrdues de 
beneficis, negoci, ingressos, dades, fons de comerç ni estalvis anticipats, amb 
independència de si tals pèrdues són previsibles o no.

La responsabilitat màxima (aquesta limitació no s’aplicarà a responsabilitat 
per lesions personals en la mesura en què la llei vigent prohibeixi aquesta limi-
tació) de witeklab derivada de l’ús del producte descrit en aquest manual es-
tarà limitada a la quantitat abonada pels clients per adquirir aquest producte.

Normativa d’importació i exportació

Els clients compliran totes les lleis i normatives d’exportació o importació vigents 
i seran responsables d’obtenir tots els permisos i les llicències governamentals 
necessaris per exportar, reexportar o importar el producte esmentat en aquest 
manual, inclosos el programari i les dades tècniques.

Regulació:

Seguretat elèctrica: Certificacions UL60950-1, CSA C22.2 No.60950-1, 
EN60950-1/IEC60950-1

Seguretat sistema càrrega: IEC 60950-1 / IEC 62368-1 per mòbils;  
IEC 60335-2-29 per carregador de bateries.

Característiques ambientals: Conforme RoHS.

WLAN i NFC: UE: EN 300 328, EN 301 893; EE.UU: FCC Part  
15.247. 15.407; Canadà: RSS-210; ISO 14443 A, NFC Forum

Exposicions a RF, immunitat, SRD: UNE-EN 55032:2016 +/AC:2017-07, 
UNE-EN 55035:2017, UNE-EN 301 489-1 v2.1.1 (2017-03-01) Part 1,  
EN 301 489-3 v2.1.1 (2017-03) Part 3.

EMI/RFI: UE: EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN55022 Classe B, EN55024
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