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Vážení uživatelé:

Děkujeme, že používáte tento výrobek a věříme, že tato bezdrátová nabíječka vám přinese nové a 

příjemné zážitky. 

Během jízdy musí řidič zajistit bezpečnost vozidla. Nepoužívejte a neovládejte tento výrobek 

během jízdy, jelikož by mohlo dojít k ovlivnění bezpečné jízdy, případně i k vážné dopravní 

nehodě!

Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte tuto příručku.

Ramena světlo     

Dotyk.tlačítko

(pohled na držák zepředu)



1. Obsah balení produktu

· Držák telefonu s bezdrátovou nabíječkou 

. Adaptér do autozapalovače s 2x USB QC3.0

. Zadní deska (vhodná pro držák do ventilace) 

· Zadní deska (vhodná pro magnetický držák) 

· Svorka do výdechu ventilace

. Uživatelský návod

2. Nabíjení telefonu

· Ujistěte se, že na nabíječce nejsou žádné nečistoty a žádné kovové cizí těleso na zadní straně 

telefonu.

· Pokud se telefon nachází v blízkosti bezdrátové nabíječky, ramena držáku se automaticky 

otevřou, a po vložení telefonu dojde k jejich uzavření a uchycení telefonu a spustí se nabíjení.

· Pokud je to možné, střed telefonu by měl být zarovnán s kontrolkou ve středu nabíječky (jak je 

znázorněno na obrázku níže). Je-li umístěn příliš daleko, může se při nabíjení zpomalovat rychlost 

nabíjení.

· Dotykem na boční tlačítko otevřete ramena pro vyjmutí telefonu. (držte telefon předtím, než se 

dotknete tlačítka, aby nedošlo k jeho pádu).

· Je normální, že se nabíječka zahřívá s telefonem. Používáte-li telefon při nabíjení (např. navigace 

nebo přehrávání hudby), nabíjecí podložka a telefon mohou být teplejší.



3. Montáž podložky držáku

Tento výrobek poskytuje dva druhy metod montáže držáku, resp. uchycení na ventilační výstup

vzduchu a na magnetický držák (magnetický držák není součástí balení), které lze podle situace 

kdykoli vyměnit. Směr montáže zadní desky je zobrazen na následujícím obrázku: (věnujte 

pozornost směru instalace).

(držák do ventilace)                  (držák na magnet)

4. Instalace vodičů

Tento výrobek spolupracuje s QC2.0 a výše. Nabíječka pro automobily používá vlastní kabelový 

svazek dlouhý 1,2 metry. Je-li kabelový svazek příliš dlouhý, kabelový svazek je možné uchytit na 

zadní desku, jak je znázorněno na následujícím obrázku:



5. Indikace kontrolkou

Druh kontrolky Stav Popis

Kontrolky v ramenech držáku

Modré světlo standby

Zelené světlo nabíjení

Červené	světlo nabito

Středová kulatá kontrolka Svítí standby

nesvítí nabíjení

6. Základní vlastnosti

Pracovní teplota -20℃~+70℃

Vstupní napětí 5~9V

Výkon 10W

Účinnost >70%

Pracovní frekvence 110KHz-205KHz

Výstupní napětí 5-9V

Maximální výstupní proud 1.1A

7. Řešení problémů

Pokud držák nefunguje, porovnejte možné příčiny problému s následujícími řešeními a proveďte 

odpovídající opatření. Pokud postupujete podle níže uvedených postupů řešení potíží a problém 

se nevyřeší, obraťte se na prodejce.

Stav Problém Řešení

Kontrolka nesvítí

Napájení není zapnuté Zkontrolujte zástrčku adaptéru

Chyba operace Odpojte a znovu připojte zástrčku 

napájecího adaptéru

Kontrolka bliká 

červenozeleně

Start funkce FOD (kovové cizorodé 

těleso mezi cívkami)

Zkontrolujte, zda na zadní straně 

telefonu nejsou cizí kovové

předměty

Telefon je příliš vychýlený Umístěte telefon na středové 

světlo

Bezdrátový příjem není rozpoznán Použijte telefon, který podporuje

bezdrátové nabíjení

Kontrolka bliká 

zeleně

Držák nebo telefon se přehřívá Vložte telefon správně

Držák přehřátý, příliš vysoké napětí Vyjměte telefon a znovu jej vložte




