
1. ŠPECIFIKÁCIE
• Model: S5
• Farba: Čierna
• Hmotnosť: čistá hmotnosť výrobku je 95 g
• Materiál: PC + ABS Vákuová doska
• Vstupné napätie / prúd: 5V / 2A, 9V / 1,67A
• Výstupný výkon: 10 W, 7,5 W, 5 W automatická identifikácia
• Nabíjací výkon: 110k - 205K Hz
• Vzdialenosť detekcie: 0 - 8 mm
• Podpora špecifikácie: kvalifikovaný s bezdrôtovým nabíjaním QI
• Podpora QC bezdrôtové rýchle nabíjacie zariadenia, ako sú Iphone, Iphonex, Iphone Plus,
  Samsung S6, Samsung S6edge, Samsung S7, Samsung S7edge, Samsung S8, Samsung
  S8 +, Samsung S9 ...
• Pre zariadenia, ktoré nepodporujú bezdrôtové nabíjanie, musíte si kúpiť bezdrôtový prijímač
  QI, skôr ako ich budete môcť používať.

2. NÁVOD NA POUŽITIE
• Pripojenie bezdrôtového nabíjacieho zariadenia vozidla na príslušný dátový kábel.
• Pripojte dodaný USB kábel k adaptéru nabíjania auta (napr Power nabíjačka, cigaretový
  zapaľovač a nabíjačka USB na vozidle).
• Umiestnite nabíjačku na výstupe vzduchu.
• Keď je zariadenie zapnuté, je pripravené, keď sa na spodnej strane zariadenia rozsvieti modrý
  indikátor. Telefón dajte bližšie smerom k hornej časti nabíjačky. Klipy sa automaticky otvoria a
  do ních umiestnite telefón. Zariadenie automaticky zachyti telefón a klipy sa zatvoria. Telefón
  sa nabíja, ak je na spodnej strane nabíjačky zelené svetlo. Ak chcete telefón odstrániť, dotknite
  sa zadnej časti nabíjačky vyššie. Ak chcete telefón vytiahnuť, rukou sa dotknite tlačidla. Neum
  estňujte ani neodpájajte káble. Jednoduchá obsluha môže priniesť viac pohodlia do vášho života.
• Toto zariadenie je vybavené prepäťovou ochranou, teplotnou ochranou, ochranou
  magnetického poľa, ochranou proti skratu. Ak zariadenie zistí nárast vyššie uvedených hodnôt,
  automaticky prestane fungovať.

3. UPOZORNENIA
• Prístroj príliš nestláčajte.
• Zariadenie nie je odolné proti nárazom.
• Nepoužívajte pri veľmi vysokej teplote, vlhkosti alebo korozívnom prostredí, aby nedošlo k
  poškodeniu zariadenia obvodu.
• Na pripojenie zariadenia k nabíjačke zapaľovača cigariet je potrebný adaptér.


