
MA05

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Držák na mobil s bezdrátovým nabíjením

ČESKY



NÁVOD K POUŽITÍ

1.  Před použitím tohoto držáku mobilu MISURA MA05 připojte kabel přes 
USB-C konektor k dobíjecímu rozhraní (například: auto nabíječka  
do cigaretového zapalovače nebo nabíjecí rozhraní USB v autě).

2.  Připevněte držák mobilu k mřížce ventilace vzduchu, na přístrojovou 
desku, nebo na sklo auta pomocí jednoho z dodaných držáků (držák 
mobilu je možné také upevnit na libovolnou hladkou desku, například na 
stůl, pomocí malého kovového stojánku s oboustrannou lepící páskou).

3.  Po připojení držáku mobilu MISURA MA05 k napájení 5-12 V/DC se 
rozsvítí modrý indikátor. Když přitlačíte střed zadní části mobilního 
telefonu na přísavku držáku mobilu, začne automaticky vnitřní mikro 
vzduchová pumpa vytvářet podtlak. Díky tomu se telefon pevně přisaje 
k držáku MISURA MA05 a spustí se bezdrátové nabíjení.

4.  Při vyjímání telefonu stiskněte a podržte vypínač odsávání na boku 
držáku mobilu. Telefon se uvolní, a můžete ho odejmout.

5.  Držák mobilu MISURA MA05 má vestavěnou mikro lithiovou baterii, 
která dokáže přisát mobilní telefon i bez připojení kabelu. V tomto 
případě se však nespustí bezdrátové nabíjení (vestavěná baterie 
nepodporuje funkci bezdrátového nabíjení).



SIGNALIZACE STAVU VNITŘNÍ BATERIE

Vestavěný indikátor signalizuje úroveň nabití baterie:

•  Modrá kontrolka čtyřikrát nepřetržitě blikne, což signalizuje plně 
nabitou baterii výrobku (ekvivalent 4 čárkám energie)

•  Modrá kontrolka nepřetržitě bliká 3krát, což signalizuje středně nabitou 
baterii výrobku (ekvivalent 3 čárkám energie)

•  Modrá kontrolka nepřetržitě blikne 2krát, což signalizuje málo nabitou 
baterii výrobku (ekvivalent 2 čárkám energie).

•  Modrá kontrolka bliká nepřetržitě 1 krát, což signalizuje téměř vybitou 
baterii výrobku (ekvivalent 1 čárkám energie).
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POPIS VÝROBKU

1.  Držák mobilu MISURA MA05 využívá princip elektrické vakuové 
adsorpce.

2.  Držák mobilu je vybaven čipem s inteligentní detekcí úrovně podtlaku. 
Ten se automaticky aktivuje, jakmile je telefon umístěn na přísavce 
držáku mobilu. Vnitřní zařízení pro snímání hodnoty podtlaku 
sleduje sílu podtlaku v reálném čase. Když je tlak nižší než nastavená 
hodnota, vzduchová pumpa se okamžitě znovu spustí, aby byl zajištěn 
dostatečný tlak pro dlouhodobou adsorpci vzduchu. Díky tomu je 
zabezpečena trvalá a stála hodnota podtlaku.

3.  Držák mobilu MISURA MA05 má vestavěnou funkci bezdrátového 
rychlého nabíjení. Podporuje bezdrátové nabíjení mobilních telefonů 
a dalších zařízení, která odpovídají standardu WPC QI, například řady 
Apple a řady Android.

Podtlak 
-60kPa



POZOR

1.  Pro napájení tohoto výrobku se doporučuje používat adaptér QCQ3.0 
nebo vyšší.

2.  Chraňte tento výrobek před ohněm a neupouštějte jej.

3.  Na nabíjecí kontaktní ploše na zadní straně mobilního telefonu nesmí 
být kovové látky, jako jsou kovové kroužky, nerovné ochranné kryty atd.

4.  Nepoužívejte bezdrátovou nabíječku v prostředí s výrazně vysokou 
teplotou nebo vlhkostí.

5.  Pravidelně čistěte dotykovou plochu na držáku aby mohlo dojít 
k plnohodnotnému přisání telefonu k držáku mobilu.

6.  Společnost nenese žádnou odpovědnost za náhradu škody  
nebo údržbu, pokud dojde k poškození zařízení nebo tohoto výrobku 
v důsledku nesprávného používání, svévolného rozebírání  
nebo nedodržení tohoto návodu k použití.
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PARAMETRY VÝROBKU

Hlavní materiál: vysoce kvalitní hliníková slitina + PC + silikon
Podporované modely: Chytré telefony s úhlopříčkou nad 4 palce (držák 
mobilu MISURA MA05 nepodporuje prodyšné materiály pouzder  
nebo nerovnoměrné pouzdra na mobilní telefon)
Nabíjecí rozhraní: typ C
Kapacita baterie: 90 mA (vestavěná baterie funguje pouze  
pro vzduchovou pumpu)
Vstupní napětí: 5V/9V/12V+ 5 % (může podporovat QC, adaptér protokolu 
PD)
dobíjecí proud: 2A
Výkon bezdrátového nabíjení: 5W/7,5W/10W/15W (zpětně kompatibilní)
Účinnost konverze: > 73 %
Výrobek je vybaven ochranou proti přehřátí, která automaticky zastaví 
nabíjení, pokud je teplota během nabíjení vyšší než 60°.
Výrobek je vybaven nadproudovou ochranou, která automaticky zastaví 
nabíjení, když je výstupní proud vyšší než 2,5 A během nabíjení,  
aby nedošlo k poškození nabíječky.
Standard nabíjení: Protokol bezdrátového nabíjení QI
Podtlak: MIN -20kPa ~ MAX -40kPa
Velikost výrobku: 60×60×85 mm
Hmotnost výrobku: 97 g



připojte
kabel

mobilní telefon 
umístěte na 

středovou pozici 
přísavky

pro vyjmutí 
telefonu 
stiskněte 
a podržte 
vypínač.
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Výrobce/Dovozce
MISURA Store s.r.o.,

ID: CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop

Děkujeme za Váš nákup. 
V případě potřeby nás kontaktujte na:

@SHOPMisura @misura_shop @MISURA

Neručíme za případné tiskové chyby.


