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FUNKCIONÁLIS ALKATRÉSZ

SPECIFIKÁCIÓK

1 db | Vezeték nélküli töltő 
1 db | C típusú kábel
1 db | Tartó a szellőzőnyíláshoz
1 db |  Teleszkopikus talp üveghez tapadó korongall 
1 db | Használati útmutató

Automatikus 
mobiltelefon-
zár

Gomb
a mobiltelefon 
kézi 
lezárásához

C típusú 
töltőport

Töltőhely 
intelligens 
mobil jelenlét-
felismeréssel

Jelzőlámpa

Állítható alsó támasz
(Kézi beállítás, összesen négy választható pozíció)

Modell: MA04
Anyag: ABS+PC
Bemeneti feszültség:  
5V/2A, 9V/2A, 12V/2A
Csatlakozó: C-típusú
Teljesítmény: 15W (támogatja 
10W,7.5W,5W)

Ellátási távolság: ≤8mm
Követelmények: QC3.0 
támogatással rendelkező 
mobiltöltő autóba
Kompatibilis: Mobiltelefon 
4.7 – 6.9“
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HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1. Rögzítse a hátsó rögzítőelemet a töltőhöz a gömbanya 
segítségével, és húzza meg. Az anya kompatibilis minden  
17 mm–es golyós anyával rendelkező tartozékkal. Rögzítse  
a készüléket az ideális pozícióba. Csatlakoztassa a terméket 
a QC3.0 töltőhöz (opcionális) az adatkábel segítségével,  
és helyezze be azt a szivargyújtóba, hogy áramot kapjon. 

2. A termék bekapcsolásakor az oldalán lévő jelzőfény 
felvillan, és a bal és jobb oldali reteszelőkar 5 másodperc után 
automatikusan reteszelődik. Ebben a pozícióban marad, 
amíg a mobiltelefont be nem helyezi a tartóba a termék 
a bekapcsolás után nem világít pirosan (nem kapcsol be vagy 
nem villog), ellenőrizze, hogy a szivargyújtóban van-e áram.  
Ha a készülék az ellenőrzés után sem működik, hagyja abba  
a készülék használatát, és forduljon a kereskedőhöz. 

3. A megfelelő töltési hatékonyság és stabilitás biztosítása 
érdekében állítsa be a készülék alsó tartóját úgy, hogy 
a telefon a felszerelés után az állvány töltőfelületének 
közepére legyen igazítva. A legjobb távolság a vezeték 
nélküli töltéshez legfeljebb 8 mm. A töltési energia nem 
képes áthatolni a fémen, ezért kerülje a fém vagy a túl 
vastag (3 mm-nél vastagabb) mobiltelefon-borítások 
használatát. Ez az egyetlen módja a gyors vezeték nélküli
mobiltelefon töltésnek. 

4. A telefon behelyezése után a bal és a jobb oldali rögzítő 
(reteszelő) kar automatikusan rögzíti a telefont. Ha a telefon 
támogatja a QI vezeték nélküli töltési protokollt, a termék 
egyidejűleg kezdeményezi a vezeték nélküli töltést, és 
a jelzőlámpa lassan villog, miközben a termék kezdeményezi 
a vezeték nélküli töltést; ha a telefon nem támogatja a vezeték 
nélküli töltést, a jelzőlámpa gyorsan villog 5 másodpercig, majd 
a jelzőfény kialszik. A termék maximális töltési teljesítménye 
15 W. A töltési hatékonyság a töltési környezettől és 
a mobiltelefon típusától függően változik.



5. A bekapcsolt telefon eltávolításának két módja van: 
(1) Nyomja meg az oldalsó gombot a telefon automatikus 
kinyitásához (eltávolításához). A reteszelő fogantyúk 
nyitva maradnak.

(2) Gyorsan húzza ki telefonját anélkül, hogy a gombot.  
A fogantyúk zárva maradnak. A telefon kivétele után  
a jelzőfény mindig világít, és a tartó azonnal kijelzi  
a készenléti állapotot. Kikapcsolt állapotban: a bal és  
a jobb oldali szorítókar szorosan egymás mellett van tartva.

Záró kapcsoló
szellőztetőber
endezésbe való 
beépítéshez

Szellőzőnyílás 
tartó

Szilikon párna

TARTÓ A SZELLŐZŐNYÍLÁSHOZ

Csúsztassa be a tartóelemet a szellőzőnyílásba, és 
állítsa be a mobiltelefontartó pozícióját a forgócsukló 
segítségével. Ezután húzza meg a forgócsuklót. 
A termék alkalmas a legtöbb szellőzőnyíláshoz, beleértve 
a vízszintes, függőleges és kerek szellőzőnyílásokat.

Kérjük, vegye figyelembe: A fenti kis kerek légkivezető 
nyílások nem illeszthetők tökéletesen a kívánt 
klipszbeállításhoz.
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Záró kapcsoló
szellőztetőber
endezésbe való 
beépítéshez

Univerzális 
korong

Csavaros
alap

Horgony kapcsoló

TAPADÓ ALAP

1.  Csatlakoztassa a tapadó alapot a termékhez, először 
helyezze be az univerzális korongot az anyába, majd 
helyezze be a termék hátoldalán lévő csavarba, és húzza 
meg az anyát az óramutató járásával megegyező irányban.

2.  Helyezze az alapot a műszerfalra vagy a szélvédőre,  
és a rögzítéshez nyomja meg a rögzítő kapcsolót.

3.  Nyissa ki a hosszabbító kart, húzza ki és állítsa  
be a tartókart.

4.  Lazítsa meg a tapadó alap alapcsarját az óramutató 
járásával ellentétes irányban, a tartókar különböző 
szögekben elforgatható. 

Megjegyzés: A tapadókorongos tartó alkalmas az autó 
középkonzoljára és szélvédőjére történő felszerelésre.



TAPADÓ ALAP

GARANCIÓ

1.  Ne használja a terméket autóban 60 fok feletti 
hőmérsékleten.

2. Ne használja ezt a terméket extrém terepjáró vezetéshez.

3.  Ha a telefon teljesen fel van töltve, a tartót nem kell  
a töltőportba (szivargyújtóba) dugni.

A termékre a szokásos törvényes jótállási idő vonatkozik.

A termékek felületének a felhasználó által okozott sérülése 
nem tartozik a garancia hatálya alá.



Gyártó/Importer
MISURA Store s.r.o.,

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

Köszönjük a vásárlást.
Szükség esetén kérjük, lépjen kapcsolatba  

velünk a következő címen:

@SHOPMisura @misura_shop @MISURA

Nem vállalunk felelősséget az esetleges tipográfiai hibákért.
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