
UŽIVATELSKÁ
PŘÍRUČKA

DRŽÁK DO AUTA
S BEZDRÁTOVÝM QI NABÍJENÍM

MA04

ČESKY



BALENÍ

FUNKČNÍ SLOŽKA

SPECIFIKACE

1 ks | Bezdrátová nabíječka
1 ks | Kabel typu C
1 ks | Držák do ventilačního otvoru
1 ks | Teleskopická základna s přísavkou na sklo
1 ks | Uživatelská příručka

Automatická 
aretace
mobilu

Tlačítko
pro manuální 
aretaci mobilu Type–C

Nabíjecí port

Nabíjecí plocha 
s inteligentním 
rozpoznáním 
přítomnosti 
mobilu

Kontrolka

Nastavitelná spodní podpěra
(Ruční nastavení, celkem čtyři volitelné polohy)

Model: MA04
Materiál: 
ABS+PC
Vstupní napětí:  
5V/2A, 9V/2A, 12V/2A
Konektor:
Type-C

Výkon: 15W (podporuje 
10W,7.5W,5W)
Napájecí vzdálenost: ≤8mm
Požadavky: autonabíječka  
s podporou QC3.0
Kompatibilní s:  
mobilní telefon 4.7 – 6.9“



NÁVOD K POUŽITÍ

1. Připojte k nabíječce zadní úchytný díl pomocí kulové 
matice a utáhněte ji. Matice je kompatibilní s jakýmkoliv 
příslušenstvím s kulovou maticí o průměru 17 mm. Upevněte 
přístroj v ideální poloze. Připojte výrobek k nabíječce do auta 
QC3.0 (volitelně) pomocí datového kabelu a vložte jej  
do zapalovače cigaret, abyste získali elektrickou energii. 

2. Po zapnutí výrobku se na boku rozsvítí indikátor a levé 
a pravé aretační rameno se po 5 sekundách automaticky 
otevře. V této poloze zůstane až do vložení mobilního telefonu; 
pokud se výrobek po zapnutí nerozsvítí červeně (nezapne 
se nebo nebliká), zkontrolujte, zda jde do zapalovače proud. 
Pokud i po této kontrole přístroj nefunguje, přestaňte jej 
používat a obraťte se na svého prodejce. 

3. Aby byla zajištěna správná účinnost a stabilita nabíjení, 
nastavte spodní držák přístroje tak, aby byl telefon  
po nasazení zarovnán co nejvíce na střed nabíjecí plochy 
stojánku. Nejlepší vzdálenost pro bezdrátové nabíjení  
je do 8 mm. Nabíjecí energie nemůže proniknout kovem,  
proto je nutné se vyhnout používání kovových nebo příliš 
tlustých (více než̌  3 mm) ochranných krytů mobilních 
telefonů. Jedině tak bude zajištěno rychlé bezdrátové 
nabíjení mobilních telefonů. 

4. Po vložení telefonu levé a pravé upínací (aretační) rameno 
automaticky telefon upne. Pokud telefon podporuje protokol 
bezdrátového nabíjení QI, výrobek současně zahájí bezdrátové 
nabíjení a kontrolka bude pomalu blikat, jakmile výrobek 
zahájí toto bezdrátové nabíjení; pokud telefon nepodporuje 
bezdrátové nabíjení, kontrolka bude rychle blikat po dobu  
5 sekund a poté kontrolka zhasne. Maximální nabíjecí výkon 
tohoto výrobku je 15 W. Účinnost nabíjení se liší v závislosti  
na nabíjecím prostředí a na typu mobilního telefonu. 
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5. Existují dva způsoby vyjmutí zapnutého telefonu: 
(1) stisknutím bočního tlačítka pro automatické otevření 
(vyjmutí) telefonu. Aretační úchyty zůstanou otevřené.

(2) Stažení telefonu bez stisknutí tlačítka ve spěchu. Úchyty 
zůstanou zavřené. Po sejmutí telefonu vždy svítí kontrolka 
a držák okamžitě zobrazí pohotovostní stav.  
Při vypnutém napájení: levé a pravé upínací rameno  
se drží blízko sebe. 

Uzamykací 
spínač 
pro montáž  
do ventilace

Držák 
ventilačního 
otvoru

Silikonová 
podložka

DRŽÁK DO VENTILAČNÍHO OTVORU

Nasuňte přídržný díl do ventilace a nastavte polohu 
držáku mobilu pomocí otočného kloubu. Otočný kloub 
následně utáhněte. Výrobek je vhodný pro většinu 
větracích otvorů, včetně horizontálních, vertikálních 
a kulatých větracích otvorů. 

Upozornění: výše uvedené malé kulaté vývody vzduchu 
nelze dokonale sladit s požadovaným nastavením klipu. 



Univerzální 
koule

Šroub
základny

Kotvící
spínač

PŘÍSAVNÁ ZÁKLADNA

1.  Připojte základnu přísavky k výrobku, nejprve vložte 
univerzální kouli do matice, poté ji zasuňte do šroubu 
na zadní straně výrobku a utáhněte matici ve směru 
hodinových ručiček.

2.  Umístěte základnu na přístrojovou desku nebo čelní sklo 
a stisknutím kotvící spínače ji upevněte.

3.  Otevřete výsuvné rameno, natáhněte a nastavte  
opěrné rameno.

4.  Uvolněte šroub základny přísavky proti směru hodinových 
ručiček, podpěrnou tyč lze otáčet v různých úhlech 
a nastavit tak úhel pohledu.

Poznámka: držák s přísavkou je vhodný pro instalaci  
na středovou konzoly a přední sklo vozu.
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PŘÍSAVNÁ ZÁKLADNA

ZÁRUKA

1.  Nepoužívejte výrobek v autě při teplotě vyšší  
než 60 stupňů.

2.  Nepoužívejte tento výrobek při extrémní jízdě v terénu.

3.  Když je telefon plně nabitý, držák nemusí být zapojen  
do nabíjení (do zapalovače).

Na výrobek se vztahuje standardní zákonná záruční doba. 

Do této záruky nejsou zahrnuta poškození povrchu výrobků 
způsobená uživatelem.



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.
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