
ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε τον ασύρματο φορτιστή αυτοκινήτου Deluxe!
Αυτή η γρήγορη ασύρματη συσκευή φόρτισης παρέχει ταχύτερη φόρτιση από τους 

περισσότερους ασύρματους φορτιστές αυτοκινήτων στην αγορά.  Συμβατό με τα περισσότερα 
smartphone, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή το σχήμα. Ασύρματη φόρτιση για συσκευές Qi και 

μόνο γρήγορη φόρτιση. Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και αποθηκεύστε το για 
μελλοντική αναφορά.

Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

1 x Ασύρματο φορτιστή αυτοκινήτου

1 x καλώδιο USB τύπου C

1 x βάση για αεραγωγό

1 x Εγχειρίδιο χρήστη



ΣΧΕΤΙΚΑ

1. Ασύρματος φορτιστής 10 W με διεθνές πρότυπο Qi, υποστήριξη γρήγορης φόρτισης. 
2. Όταν χρησιμοποιείτε προσαρμογέα εξόδου 5V, ο ασύρματος φορτιστής υποστηρίζει 

φορτίο 5 W, όταν χρησιμοποιείτε τυπικό προσαρμογέα εξόδου QI3.0, ο ασύρματος 
φορτιστής υποστηρίζει φορτίο 10 W. 

3. Προστασία υπέρτασης: κατά τη φόρτιση με τον προσαρμογέα QI3.0, η τάση εισόδου 
αυξάνεται στα 9 V, τότε η προστασία υπέρτασης θα λειτουργήσει όταν φτάσει τα 9,5 V.

4. Προστασία από υπερένταση: όταν φορτίζεται με προσαρμογείς συμβατούς με το QI3.0, 
το ρεύμα ρυθμίζεται από την τρέχουσα ανάδραση ζήτησης από τη συσκευή φόρτωσης, 
αλλά η προστασία υπερέντασης και η επαναφορά της συσκευής θα πραγματοποιηθούν 
όταν το ρεύμα υπερβαίνει τα 1,8 Α

5. Ανίχνευση και προστασία μεταλλικών ξένων αντικειμένων: κατά τη φόρτιση με το 
ασύρματο σύστημα φόρτισης, εάν υπάρχει μεταλλικό ξένο σώμα στο επαγωγικό πηνίο, 
η ένδειξη του μηχανήματος θα αναβοσβήνει για να υπενθυμίσει εάν υπάρχει μη 
φυσιολογική αλλαγή στη μαγνητική ροή και ταυτόχρονα το ρεύμα του κυκλώματος 
ανίχνευσης φόρτισης θα μειωθεί για την αποφυγή εγκαυμάτων. 

6. Προστασία υπερθέρμανσης: κατά τη χρήση του ασύρματου φορτιστή μας, θα 
ανιχνεύσει τη θερμοκρασία της συσκευής φόρτωσης κατά τη φόρτιση. Ο ασύρματος 
φορτιστής θα ρυθμίσει το ρεύμα, θα μειώσει τη θερμοκρασία ή ακόμη και θα διακόψει 
την ηλεκτρική ενέργεια αν αυξηθεί υπερβολικά η θερμοκρασία. 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

∑ Ονομαστική είσοδος: DC 5 V 2 A / DC 9 V 1,67 A
∑ Ονομαστική συχνότητα: 110~205 KHz
∑ Απόδοση φόρτισης: ≥ 72%
∑ Απόσταση φόρτισης: ≤10 mm
∑ Συμβατό με το πρωτόκολλο ασύρματης φόρτισης Qi

Συμβατές συσκευές

∑ SAMSUNG: Galaxy S10/S10+/S10e/S9 Plus/S9/S8 Plus/S8/S7/S7 Edge; Note 9/8/7; S6/S6 
edge, Note 5 και άλλα Qi smartphone.

∑ IPHONE: Xs/Xs Max/XR/X/8/8 Plus
∑ Huawei Mate 20 Pro, Google Pixel 3/Pixel 3 XL, LG V30/G7 είναι χαρακτηριστικά 5W Qi 

που χρησιμεύουν ως βάση.  

Συμβατοί αεραγωγοί



ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:
Δώστε προσοχή στις ακόλουθες απαιτήσεις: Διαφορετικά, μπορεί να προκαλέσει ακατάλληλη
φόρτιση, υψηλή θερμοκρασία φόρτισης, διαλείπουσα φόρτιση ή ακόμη και ακύρωση φόρτισης.
1. Συνιστούμε τη χρήση του προσαρμογέα γρήγορου φορτιστή QC2.0 / 3.0 (9 V / 1,67 A) για
καλύτερη φόρτιση.
2. Τοποθετήστε το τηλέφωνο στο κέντρο της περιοχής του αισθητήρα ασύρματης φόρτισης.
3. Η απόσταση φόρτισης είναι περίπου 2-6 mm. Μην εγκαταστήσετε προστατευτική θήκη με
πάχος μεγαλύτερο από 3 mm.
4. Όταν φορτίζετε ασύρματα, βεβαιωθείτε ότι έχετε μεταλλικά ή μαγνητικά αντικείμενα σε
απόσταση τουλάχιστον 6 cm μακριά από τον φορτιστή και το τηλέφωνο.
5. Χαμηλότερη θερμοκρασία και γρηγορότερη φόρτιση: Η ταχύτητα φόρτισης είναι ταχύτερη τον
χειμώνα από ό,τι το καλοκαίρι.
6. Μη φορτίζετε σε υψηλή θερμοκρασία και υγρό περιβάλλον για να αποφύγετε ζημιές στο
κύκλωμα.
7. Κρατήστε το μακριά από παιδιά για να αποφύγετε περιττά ατυχήματα.
8. Αυτό το προϊόν δεν περιλαμβάνει κινητά τηλέφωνα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην ανοίγετε ποτέ τις λαβές με βία. Οι λαβές έχουν σχεδιαστεί για να εντοπίζουν 
αυτόματα το τηλέφωνο και να ανοίγουν αυτόματα για να εισάγετε το τηλέφωνο.

1. Συνδέστε τη συσκευή ασύρματης φόρτισης του οχήματος στο κατάλληλο καλώδιο 
δεδομένων όταν το χρησιμοποιείτε. 

2. Συνδέστε τη θύρα USB στο καλώδιο δεδομένων στη διεπαφή φόρτισης του αυτοκινήτου 
(π.χ. φορτιστής εναλλαγής αναπτήρα και θύρα φόρτισης USB στο αυτοκίνητο). 

1 Αυτόματο αναδιπλούμενο 
κλιπ

2 Ευφυής περιοχή ανίχνευσης
3 Κάτω βραχίονας
4 Ένδειξη κατάστασης LED
5 Αίσθηση αφής
6 Βραχίονας εξόδου
7 Διεπαφή τύπου C



3. Χρησιμοποιώντας τη βάση αεραγωγού στο πίσω μέρος της συσκευής, τοποθετήστε τη 
συσκευή σε οποιονδήποτε αεραγωγό στο αυτοκίνητο.

4. Αφού η συσκευή ενεργοποιηθεί με τροφοδοσία 5V 9V DC, η μπλε ενδεικτική λυχνία θα 
ανάψει. Όταν το αντικείμενο είναι κοντά στη συσκευή 5 cm-20 cm, η αυτόματη 
επαγωγή θα ανοίξει τους βραχίονες. Τοποθετήστε το τηλέφωνο στον φορτιστή, η 
συσκευή θα σφίγγει αυτόματα το τηλέφωνο. Σε αυτό το σημείο, η ασύρματη φόρτιση 
φορτίζει αυτόματα το τηλέφωνο (κινητό τηλέφωνο με λειτουργία ασύρματης φόρτισης) 
- θα ανάψει το πράσινο φως. Εάν θέλετε να αφαιρέσετε το τηλέφωνο, πρέπει να 
αγγίξετε το πίσω μέρος του κελύφους στο επάνω μέρος της βάσης ανίχνευσης. Όταν το 
χέρι σας αγγίζει το σημείο ανίχνευσης, η συσκευή ανοίγει αυτόματα τον διπλό 
βραχίονα. Όταν ανοίξει η αυτόματη επαγωγή, αφαιρέστε το τηλέφωνο.

5. Αυτή η συσκευή διαθέτει προστασία από υπερβολική τάση, προστασία από υπερβολική 
θερμοκρασία, προστασία μαγνητικού πεδίου, προστασία από βραχυκύκλωμα, εάν η 
συσκευή εμφανίζει προβλήματα, θα σταματήσει αυτόματα να λειτουργεί. 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
1. Αποσυνδέστε τον ασύρματο φορτιστή αυτοκινήτου από το τροφοδοτικό.
2. Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό πανί καθαρισμού μικροϊνών.
3. Σκουπίστε απαλά την επιφάνεια του ασύρματου φορτιστή με το πανί καθαρισμού μικροϊνών.

Οδηγίες ανακύκλωσης και απόρριψης

Η συγκεκριμένη σήμανση υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί 
με άλλα οικιακά απόβλητα και ισχύει για όλες τις χώρες της ΕΕ. Για την αποφυγή 
πιθανής βλάβης στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση 

αποβλήτων, ανακυκλώστε τη συσκευή με υπευθυνότητα προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιώσιμη 
επαναχρησιμοποίηση υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, 
χρησιμοποιήστε τις διαδικασίες επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το σημείο πώλησης 
από όπου αγοράσατε το προϊόν. Οι εξουσιοδοτημένοι πωλητές μπορούν να συλλέξουν το προϊόν 
και να το ανακυκλώσουν με τρόπο ασφαλή για το περιβάλλον.

Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των 
σχετικών κοινοτικών οδηγιών.


