
INSTRUKCJA
OBSŁUGI

UCHWYT SAMOCHODOWY 
Z BEZPRZEWODOWYM ŁADOWANIEM QI

MA04

POLSKI



PAKIET

STRUKTURA

SPECYFIKACJE

1 szt. | ładowarka bezprzewodowa 
1 szt. | kabel typu C
1 szt. | Uchwyt do otworu wentylacyjnego
1 szt. | Teleskopowa podstawa z przyssawką do szkła 
1 szt. | Instrukcja obsługi

Automatyczna 
blokada 
telefonu 
komórkowego

Przycisk
do ręcznego 
blokowania 
telefonu 
komórkowego Port ładowania 

typu C

Strefa ładowania 
z inteligentnym 
rozpoznawaniem 
obecności 
telefonu 
komórkowego

Lampka 
kontrolna

Regulowane podparcie dolne
(Ręczne ustawienie z czterema pozycjami do wyboru)

Model: MA04
Materiał: ABS+PC
Napięcie wejściowe:  
5V/2A, 9V/2A, 12V/2A
Złącze: Type-C
Moc: 15W (obsługuje 
10W,7.5W,5W)

Odległość zasilania: ≤8mm
Wymagania: ładowarka 
samochodowa z obsługą QC3.0
Kompatybilny z: telefonem 
komókowym 4.7 – 6.9“
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1. Przymocuj ładowarkę i wybrane do niej akcesoria dokręcając 
nakrętkę kulową, która jest kompatybilna z każdym akcesorium 
z nakrętką o średnicy 17 mm. Zabezpiecz urządzenie + dla 
Ciebie w idealnej pozycji. Podłącz produkt do ładowarki 
samochodowej QC3.0 (opcja) za pomocą kabla do transmisji 
danych i włóż go do zapalniczki, aby uzyskać prąd. 

2. Po włączeniu urządzenia, z boku zapali się wskaźnik. Po  
5 sekundach, blokady po lewej i prawej stronie automatycznie się 
zablokują i pozostaną w tej pozycji do momentu włożenia telefonu 
komórkowego. Jeśli po włączeniu urządzenie się nie świeci na 
czerwono (nie włącza się lub nie miga), sprawdź, czy zapalniczka 
jest zasilana. Jeśli po tej kontroli urządzenie nadal nie działa, należy 
zaprzestać jego używania i skontaktować się ze sprzedawcą. 

3. Aby zapewnić odpowiednią wydajność i stabilność 
ładowania, należy wyregulować dolny uchwyt urządzenia 
tak, aby po zamontowaniu telefon był ustawiony jak najbliżej 
środka powierzchni ładunkowej. Najlepsza odległość dla 
ładowania bezprzewodowego wynosi do 8 mm. Energia 
ładowania nie przenika przez metal, dlatego należy unikać 
stosowania metalowych lub zbyt grubych (ponad  
3 mm) etui na telefon. Jest to jedyny sposób na zapewnienie 
szybkiego bezprzewodowego ładowania telefonów 
komórkowych. 

4. Po włożeniu telefonu lewe i prawe ramiona zaciskowe 
(blokujące) automatycznie zaciskają telefon. Jeśli telefon 
obsługuje protokół ładowania bezprzewodowego QI, 
urządzenie od razu  jednocześnie zainicjuje ładowanie 
bezprzewodowe, a wskaźnik będzie migać powoli, jeśli telefon 
nie obsługuje ładowania bezprzewodowego, wskaźnik będzie 
migał szybko przez 5 sekund, a następnie lampka kontrolna 
zgaśnie. Maksymalna moc ładowania tego urządzenia wynosi  
15 W. Wydajność ładowania różni się w zależności od środowiska 
ładowania i rodzaju telefonu komórkowego.



5. Istnieją dwa sposoby na usunięcie włączonego telefonu: 
(1) Naciśnij przycisk boczny, aby automatycznie otworzyć 
(wyjąć) telefon. Uchwyty blokujące pozostaną otwarte.

(2) Pobierz telefon bez naciskania przycisku w pośpiechu. 
Uchwyty pozostaną zamknięte. Po wyjęciu telefonu dioda 
sygnalizacyjna zostanie włączona, a uchwyt natychmiast 
wyświetli jej stan. Przy wyłączonym zasilaniu: lewe i prawe 
ramiona zaciskowe są trzymane blisko siebie.

Przełącznik blokujący
do montażu 
w wentylacji

Uchwyt otworu 
wentylacyjnego

Podkładka 
silikonowa

UCHWYT DO OTWORU

Wsuń element mocujący w otwór wentylacyjny i wyreguluj 
położenie uchwytu na telefon komórkowy za pomocą 
przegubu obrotowego. Następnie odkręć złącze obrotowe. 
Produkt nadaje się do większości otworów wentylacyjnych, 
w tym poziomych, pionowych jak i okrągłych.

Uwaga: Powyższe otwory wentylacyjne nie mogą być 
idealnie dopasowane do pożądanego ustawienia klipsów.
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Przełącznik blokujący
do montażu 
w wentylacji

Kulki 
uniwersalne

Podstawa 
śrubowa

Włącznik
konsoli

STRUKTURA PODSTAWY 
TELESKOPOWEJ

1.  Przymocuj podstawę przyssawki do produktu, najpierw 
włóż uniwersalną kulkę do nakrętki, a następnie włóż ją 
do śruby z tyłu produktu i dokręć nakrętkę zgodnie  
z ruchem wskazówek zegara.

2.  Umieść bazę na desce rozdzielczej lub szybie przedniej  
i naciśnij przełącznik konsoli, aby ją zabezpieczyć.

3. Otwórz wysięgnik, wysuń i wyreguluj ramię nośne.

4.  Poluzuj śrubę podstawy przyssawki w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, pręt nośny 
może być obracany pod różnymi kątami i wyregulować 
kąt widzenia.

Uwaga: Uchwyt z przyssawką nadaje się do montażu  
na desce rozdzielczej i przedniej szybie samochodu.
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GWARANCJA

1.  Nie należy używać produktu w samochodzie w 
temperaturze powyżej 60 stopni.

2.  Nie należy używać produktu do ekstremalnej jazdy  
w terenie.

3.  Gdy telefon jest w pełni naładowany, uchwyt nie musi być 
podłączony do portu ładowania (zapalniczki).

Produkt jest obięty standardowym, ustawowym okresem 
gwarancyjnym.

Uszkodzenia powierzchni produktów spowodowane przez 
użytkownika nie są objęte niniejszą gwarancją.
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Producent/Importer
MISURA Store s.r.o.,

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

Dziękujemy za zakup.
W razie potrzeby prosimy o kontakt

pod adresem:

@SHOPMisura @misura_shop @MISURA

Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne błędy typograficzne.


