
PRIROČNIK
ZA UPORABO

NOSILEC ZA AVTO Z BREZŽIČNIM POLNJENJEM QI

MA04

SLOVENŠČINA



PAKET

FUNKCIONALNE KOMPONENTE

SPECIFIKACIJE

1 kos | Brezžični pominilnik
1 kos | Kabel tipa C
1 kos | Držalo za prezračevalno odprtino
1 kos | Teleskopsko podnožje s priseskom na steklo
1 kos | Priročnik za uporabo

Samodejno 
zaklepanje 
mobilnega 
telefona

Gumb
za ročno 
zaklepanje 
mobilnega 
telefona

Vrata za 
polnjenje 
tipa C

Območje 
za polnjenje 
s pametnim 
prepoznavanjem 
prisotnosti 
mobilnih naprav

Svetlobni 
indikator

Nastavljiva podpora dna
(Ročna nastavitev, skupaj štiri izbirni položaji)

Model: MA04
Material: ABS+PC
Vhodna napetost:  
5V/2A, 9V/2A, 12V/2A
Priključek: Type-C
Moč: 15W (podpira 
10W,7.5W,5W)

Razdalja oskrbe: ≤8mm
Zahteve: avtomobilski polnilec 
s podporo QC3.0
Združljiv z: Mobilni telefon 
4.7 – 6.9“
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NAVODILA ZA UPORABO

1. S kroglično matico pritrdite zadnji pritrdilni del na 
polnilnik in ga privijte. Matica je združljiva z vsemi dodatki 
s 17 mm kroglično matico. Napravo pritrdite v idealnem 
položaju. Izdelek s podatkovnim kablom povežite 
z avtomobilskim polnilnikom QC3.0 (izbirno) in ga vstavite
v cigaretni vžigalnik, da bi dobili elektriko. 

2. APo vklopu izdelka se indikator na obeh straneh zasveti, 
leva in desna zaklepna ročica pa se prižgeta. Po petih 
sekundah se samodejno odpreta, da počakata na mobilni 
telefon; Če se izdelek ne prižge rdeče po vklopu (ne po utripu), 
to pomeni, da je je z izdelkom težava. Prenehajte uporabljati 
izdelek in ga vrnite prodajalcu za pregled morebitnih težav. 

3. Da bi zagotovili ustrezno učinkovitost in stabilnost 
polnjenja, prilagodite spodnji nosilec naprave tako, da je 
telefon po namestitvi čim bližje sredini polnilne površine 
stojala. Najboljša razdalja za brezžično polnjenje je do 
8mm. Polnilna energija ne more prodreti skozi kovino,  
zato ne uporabljajte kovinskih ali predebelih (več kot  
3 mm) ovitkov za mobilne telefone. To je edini način 
za zagotovitev hitrega brezžičnega polnjenje mobilnih 
telefonov. 

4. Po vstavitvi telefona leva in desna vpenjalna (zaporna) 
ročica samodejno vpneta telefon. Če telefon podpira protokol 
brezžičnega polnjenja QI, bo izdelek hkrati začel brezžično 
polnjenje in indikatorska lučka bo počasi utripala, ko bo 
izdelek začel brezžično polnjenje; če telefon ne podpira 
brezžičnega polnjenja, bo indikatorska lučka hitro utripala za  
5 sekund in nato indikator ugasne. Največja moč polnjenja 
tega izdelka  je 15 W. Učinkovitost polnjenja se razlikuje glede 
na okolje polnjenja in vrsto mobilnega telefona.



5. Vključen telefon lahko odstranite na dva načina: 
(1) Pritisnite stranski gumb, da samodejno odprete 
(odstranite) telefon. Ročaji za zaklepanje ostanejo odprti.

(2) Potegnite telefon navzdol, ne da bi pritisnili gumb, ko se 
vam mudi. Ročaji ostanejo zaprti. Po odstranitvi telefona 
indikatorska lučka vedno sveti in držalo takoj prikaže stanje 
pripravljenosti. Ko je napajanje izklopljeno: leva in desna 
vpenjalna ročica sta tesno skupaj.

Stikalo za zaklepanje
za namestitev
v prezračevalniku

Nosilec 
prezračevalne 
odprtine

Silikonska 
blazinica

NOSILEC ZA PREZRAČEVANJE

Prilagodite položaj držala zračnika in z vrtljivim sklepom 
prilagodite položaj držala glede na položaj lopatice 
zračnika. Vstavite rezilo in izberite zaklepne prestavne 
mehanizme glede na debelino rezila. Izdelek je primeren  
za večino zračnih naprav, ki jih je mogoče uporabljati  
v vključno z vodoravnimi, navpičnimi in okroglimi zračniki.

Upoštevajte: Zgornjih majhnih okroglih odprtin za zrak ni 
mogoče popolnoma prilagoditi želeni nastavitvi sponke.
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Stikalo za zaklepanje
za namestitev
v prezračevalniku

Univerzalne 
kroglice

vijačna 
osnova

Sidrno stikalo

PODSTAVEK ZA SESANJE

1.  Na izdelek pritrdite podstavek sesalnega lončka, najprej 
vstavite univerzalno kroglo v matico, nato jo vstavite 
v vijak na zadnji strani izdelka in zategnite matico v smeri 
urinega kazalca.

2.  Podstavek postavite na armaturno ploščo ali vetrobransko 
steklo in pritisnite sidrno stikalo, da ga pritrdite.

3.  Odprite podaljšek, raztegnite in nastavite podporno roko.

4.  Osnovni vijak priseska sprostite v smeri urinega kazalca, 
nosilno palico lahko vrtite pod različnimi koti. in prilagodite 
zorni kot.

Opomba: Nosilec s priseskom je primeren za namestitev 
na sredinsko konzolo in vetrobransko steklo avtomobila.



PRIPOROČILA

GARANCIJA

1.  Izdelka ne uporabljajte v avtomobilu pri temperaturah nad 
60 stopinj.

2. Tega izdelka ne uporabljajte za ekstremno terensko vožnjo.

3.  Ko je telefon popolnoma napolnjen, držala ni treba 
priključiti v polnilno vtičnico (cigaretni vžigalnik).

Za izdelek velja standardno zakonsko določeno garancijsko 
obdobje.

Poškodbe na površini izdelkov, ki jih povzroči uporabnik, 
niso vključene v to garancijo.
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Proizvajalec/uvoznik
MISURA Store s.r.o.,

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

Zahvaljujemo se vam za nakup.
V primeru potrebe se obrnite na nas na:

@SHOPMisura @misura_shop @MISURA

Ne odgovarjamo za tipkarske napake.


