
BEZDRÁTOVÁ NABÍJEČKA DO AUTA 

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 

Děkujeme vám za zakoupení naší bezdrátové nabíječky do auta Deluxe! 
Technologie Qi dobije váš telefon rychleji než většina bezdrátových nabíječek do auta, které jsou v 
současnosti dostupné na trhu. Nabíječka je kompatibilní s většinou chytrých telefonů bez ohledu 

na jejich velikost či tvar. Rychlé bezdrátové nabíjení je k dispozici pouze pro zařízení vybavená 
standardem Qi a technologií Fast Charge. Tento návod si prosím pozorně přečtěte a uchovejte jej 

pro případné pozdější použití. 

BALENÍ OBSAHUJE 

1x bezdrátová nabíječka do auta 

1x kabel USB-C 

1x klip na uchycení do ventilační mřížky  

1x uživatelská příručka 



 

INFORMACE O VÝROBKU 

1. Bezdrátová nabíječka (10 W) s mezinárodním standardem Qi a podporou rychlého 
nabíjení.  

2. Při použití adaptéru s napětím 5 V nabíječka podporuje dobíjení o výkonu 5 W, při použití 
adaptéru se standardem QI3.0 pak dobíjení o výkonu 10 W.  

3. Ochrana proti přepětí: při nabíjení s QI3.0 adaptérem se vstupní napětí zvýší na 9 V. Po 
dosažení 9,5 V se aktivuje ochrana proti přepětí. 

4. Nadproudová ochrana: při nabíjení adaptéry vyhovujícími standardu QI3.0 je výstupní 
proud regulován proudovou zpětnou vazbou. K aktivaci nadproudové ochrany a 
resetování zařízení dojde ve chvíli, kdy proud přesáhne hodnotu 1,8 A. 

5. Detekce a ochrana cizorodých kovových předmětů: pokud se při bezdrátovém nabíjení 
nachází na indukční cívce cizorodé kovové těleso a je zjištěna abnormální změna v 
magnetické indukci, rozbliká se výstražný indikátor. Současně se sníží proud dobíjecího 
detekčního okruhu, aby nedošlo k poškození.  

6. Ochrana proti nadměrné teplotě: při použití naší bezdrátové nabíječky se automaticky 
zjišťuje teplota zařízení. Pokud dojde k přesažení povolené teploty, bezdrátová nabíječka 
upraví proud, stabilizuje teplotu a v případě nutnosti odpojí elektřinu.  

SPECIFIKACE 

• Jmenovité vstupní hodnoty: DC 5 V 2 A / DC9 V 1,67 A 
• Jmenovitý kmitočet: 110~205 KHz 
• Účinnost nabíjení: ≥  72 % 
• Vzdálenost pro dobíjení: ≤10 mm 
• Kompatibilita s protokolem bezdrátového nabíjení Qi 

Kompatibilní zařízení 

• SAMSUNG: Galaxy S10/ S10+/S10e/S9 Plus/S9/S8 Plus/S8/S7/S7 Edge; Note 9/8/7; S6/S6 
Edge, Note 5 a další smartphony podporující technologii Qi 

• IPHONE: Xs/Xs Max/XR/X/8/8 Plus 
• Huawei Mate 20 Pro, Google Pixel 3/Pixel 3 XL, LG V30/G7 spadají do specifikace 5 W Qi, 

která definuje standardní nabíjecí rychlost technologie Qi.   

 

Kompatibilní ventilační 
mřížky 

 



KONSTRUKCE VÝROBKU 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: 
Věnujte prosím pozornost následujícím informacím. V opačném případě může dojít k 
nestandardnímu či přerušovanému nabíjení, zvýšení teploty při nabíjení, nebo nabíjení nemusí 
fungovat vůbec. 
1. Pro lepší nabíjení doporučujeme používat rychlonabíjecí adaptér QC2.0 / 3.0 (9 V / 1,67 A). 
2. Telefon umístěte doprostřed bezdrátové nabíjecí plochy. 
3. Dobíjecí vzdálenost je 2 až 6 mm. Nepoužívejte prosím ochranná pouzdra, která jsou silnější více
než 3 mm. 
4. Při bezdrátovém nabíjení se ujistěte, že se všechny kovové či magnetické předměty nacházejí ve
vzdálenosti alespoň 6 cm od nabíječky a telefonu. 
5. Nižší teplota a rychlejší nabíjení: rychlost nabíjení je v zimě rychlejší než v létě. 
6. Nepoužívejte nabíječku při vysokých teplotách a ve vlhkém prostředí, aby nedošlo k poškození 
obvodů. 
7. Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí, aby nedošlo k nehodě či zranění. 
8. Součástí tohoto výrobku není mobilní telefon. 

NÁVOD K POUŽITÍ:  

UPOZORNĚNÍ: Nikdy nerozevírejte úchyty silou. Úchyty jsou navrženy tak, by automaticky 
rozpoznaly telefon a automaticky se rozevřely. 

1. Propojte bezdrátové nabíjecí zařízení s příslušným datovým kabelem.
2. Připojte USB port datového kabelu k nabíjecímu rozhraní ve vašem automobilu (např. 

autozapalovač či nabíjecí port USB). 
3. Pomocí klipu na uchycení, který se nachází na zadní straně nabíječky, upevněte zařízení

na ventilační mřížku. 
4. Jakmile zařízení začne být napájeno stejnosměrným napětím 5 V/9 V, rozsvítí se modrá 

kontrolka. Jakmile se telefon bude nacházet ve vzdálenosti 5 až 20 centimetrů od 

1 Automatický sklápěcí klip 
2  Inteligentní automatický senzor 
3 Spodní držák 
4 LED indikátor 
5 Dotykový snímač 
6 Držák zásuvky 
7 Rozhraní typu C 



nabíječky, úchyty se automaticky rozevřou. Vložte telefon do nabíječky a úchyty jej 
automaticky upevní. V této chvíli se telefon začne automaticky dobíjet pomocí 
bezdrátového nabíjení, což poznáte podle toho, že se rozsvítí zelená dioda (telefon musí 
funkci bezdrátového nabíjení podporovat). Pokud chcete telefon vyjmout, musíte se 
dotknout snímače na zadní části nabíječky. Jamile se tak stane, nabíječka automaticky 
rozevře své úchyty. Po jejich rozevření můžete telefon bezpečně vyjmout. 

5. Toto zařízení je vybaveno ochranou před přepětím, nadměrnou teplotou, 
elektromagnetickým polem a elektrickým zkratem. Pokud dojde k mimořádné události,
nabíječka přestane pracovat. 

ČIŠTĚNÍ  
1. Odpojte bezdrátovou nabíječku od napájení. 
2. K čištění použijte suchý hadřík z mikrovláken. 
3. Povrch bezdrátové nabíječky hadříkem jemně otřete. 

Pokyny pro recyklaci a likvidaci výrobku 

Tento symbol znamená, že na území Evropské unie nemá být tento výrobek vyhazován 
spolu s jiným domácím odpadem. Aby bylo možné vyvarovat se negativním následkům 
na životní prostředí a lidské zdraví plynoucí z nesprávného nakládání s odpady, je nutné 

tento výrobek zlikvidovat odpovídajícím způsobem a podpořit tak opětovné využití materiálových 
zdrojů. Pro vrácení použitého výrobku využijte prosím sběrná místa nebo kontaktujte prodejce, u 
něhož jste tento výrobek zakoupili. Prodejce může výrobek převzít a odevzdat k recyklaci, která je 
bezpečná pro životní prostředí. 

 Tato značka je prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných právních 
předpisů Evropské unie. 


