BEZDRÔTOVÁ NABÍJAČKA DO AUTA

POUŽÍVATEĽSKA PRÍRUČKA
Ďakujeme vám za zakúpenie bezdrôtovej nabíjačky do auta Deluxe!
Qi Bezdrôtové rýchlonabíjanie nabíja rýchlejšie ako väčšina na trhu dostupných bezdrôtových
nabíjačiek do auta. Kompatibilná s väčšinou smartfónov bez ohľadu na veľkosť alebo tvar.
Bezdrôtové nabíjanie pre zariadenia Qi a rýchle nabíjanie. Pozorne si prečítajte túto príručku a
uschovajte ju pre budúce použitie.

BALENIE OBSAHUJE
1 x Bezdrôtová nabíjačka do auta
1 x USB kábel typu C
1 x Úchytka
1 x Používateľský manuál

O PRODUKTE
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10 W bezdrôtová nabíjačka s medzinárodným štandardom Qi s podporou rýchleho
nabíjania.
Pri použití 5V výstupného adaptéru pracuje bezdrôtová nabíjačka pri 5W záťaži, pri
použití štandardného výstupného adaptéra QI3.0 pracuje bezdrôtová nabíjačka pri 10W
záťaži.
Ochrana proti prepätiu: pri nabíjaní adaptérom QI3.0 sa vstupné napätie zvýši na 9V a
prepäťová ochrana bude fungovať po dosiahnutí napätia 9,5V.
Nadprúdová ochrana: pri nabíjaní adaptérmi kompatibilnými s QI3.0 sa prúd upravuje
podľa potreby zariadenia a nadprúdová ochrana a zariadenie sa resetuje, keď prúd
presiahne 1,8A
Detekcia a ochrana cudzích kovových predmetov: ak je na indukčnej cievke kovové
cudzie teleso tak pri bezdrôtovom nabíjaní indikátor zariadenia bliká, aby sa detekovalo,
či nedošlo k neobvyklej zmene magnetického toku, a súčasne sa zníži prúd v detekčnom
obvode, aby sa predišlo prehriatiu.
Ochrana pred prehriatím: pri používaní našej bezdrôtovej nabíjačky sa počas nabíjania
meria teplota prístroja. Ak sa teplota zvýši k varovnej teplote, bezdrôtová nabíjačka vie
upraviť tok prúdu, znížiť teplotu alebo dokonca úplne prerušiť tok elektrickej energie.

TECHNICKÉ ÚDAJE
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Príkon: DC5V 2A / DC9V 1.67A
Frekvencia: 110~205 KHz
Účinnosť nabíjania: ≥ 72%
Dosah nabíjania: ≤10 mm
Kompatibilný s protokolom bezdrôtového nabíjania Qi

Kompatibilné zariadenia
●
●
●

SAMSUNG: Galaxy S10/ S10+/S10e /S9 Plus/S9/S8 Plus/S8/S7/S7 Edge; Note 9/ 8/7;
S6/S6 edge, Note 5 a ďalšie Qi smartfóny.
IPHONE: Xs/ Xs Max/ XR/ X/ 8/ 8 Plus
Huawei Mate 20 Pro, Google Pixel 3/ Pixel 3 XL, LG V30/G7 sú špecifiká 5W Qi, ktoré
slúžia ako základ.

Kompatibilné vetracie
mriežky

KONŠTRUKCIA VÝROBKU
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Automaticky zaťahovací držiak
Inteligentná oblasť snímania
Spodná konzola
LED indikátor stavu
Dotykové snímanie
Výstupná konzola
Pripojenie typu-C

UPOZORNENIE:
Venujte pozornosť nasledujúcim informáciám, inak môže dôjsť pri prevádzke k neobvyklému,
prerušovanému alebo dokonca žiadnemu nabíjaniu alebo sa pri nepozornom používaní môže veľmi
zvýšiť teplota prístroja.
1. Pre lepšie nabíjanie odporúčame používať QC2.0 / 3.0 adaptér pre rýchle nabíjanie (9V / 1.67A).
2. Položte telefón na stred senzoru bezdrôtového nabíjania.
3. Nabíjacia vzdialenosť je asi 2-6 mm. Nepoužívajte ochranné puzdro, ktoré je hrubšie ako 3 mm.
4. Pri bezdrôtovom nabíjaní sa uistite, že akékoľvek kovové alebo magnetické predmety sú
vzdialené najmenej 6 cm od nabíjačky a telefónu.
5. Nižšia teplota a rýchlejšie nabíjanie: V zime je nabíjanie rýchlejšie ako v lete.
6. Prosím nepoužívajte nabíjačku pri vysokých teplotách a vo vlhkom prostredí, aby ste predišli
poškodeniu elektrického obvodu.
7. Držte prístroj mimo dosahu detí, aby ste predišli zbytočným nehodám.
8. Súčasťou tohto produktu nie sú mobilné telefóny.
NÁVOD NA POUŽITIE:
POZOR: Nikdy neotvárajte držadlá nasilu. Tie sú navrhnuté tak, aby automaticky detekovali
telefón a otvoria sa automaticky pri vkladaní telefónu.
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Pri používaní pripojte príslušný dátový kábel k bezdrôtovej nabíjačke do auta.
Pripojte USB port dátového kábla k nabijaciemu portu vo vozidle (napr. zásuvka
zapaľovača a nabíjací port USB vo vozidle).
Pomocou úchytky na zadnej strane prístroja umiestnite zariadenie na ktorúkoľvek
vetraciu mriežku v aute.
Po zapnutí 5V 9V DC napájania sa rozsvieti modrá kontrolka. Keď je objekt vzdialený na 5
- 20 cm od zariadenia, automaticky sa otvoria ramená. Položte telefón na nabíjačku,

5.

zariadenie ho automaticky zovrie. Od tomto okamihu sa telefón automaticky bezdrôtovo
nabíja (mobilný telefón s funkciou bezdrôtového nabíjania) a rozsvieti sa zelené svetlo.
Ak chcete telefón vybrať, musíte sa dotknúť zadnej časti obalu v hornej časti snímača. Po
dotknutí sa snímača, zariadenie automaticky otvorí ramená. Po otvorení automatickej
indukcie môžete vyberať telefón.
Toto zariadenie má ochranu proti prepätiu, ochranu proti nadmernému teplu, ochranu
proti magnetickému poľu, ochranu pred skratom. Ak sa zariadenie správa nezvyčajne,
automaticky sa vypne.

ČISTENIE
1. Odpojte bezdrôtovú nabíjačku do auta od zdroja napájania.
2. Použite suchú handričku z mikrovlákna.
3. Opatrne utrite povrch bezdrôtovej nabíjačky čistiacou handričkou z mikrovlákna.

Pokyny na recykláciu a likvidáciu
Toto označenie označuje, že v celej EÚ sa tento výrobok nesmie likvidovať spolu s
ostatným domovým odpadom. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného
prostredia alebo ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou odpadu, zodpovedne
prístroj zrecyklujte a podporíte trvalo udržateľné opätovné použitie materiálu obsiahnutých v
zariadení. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, prosím vráťte tovar podľa inštrukcií predajcu alebo
predajcu, u ktorého bol produkt zakúpený, kontaktujte. Takýmto spôsobom je možné tento
produkt odoslať na recykláciu bezpečnú pre životné prostredie.
Vyhlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc ES.

