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PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA

Bezdrôtové nabíjanie mobilného telefónu

SLOVENSKY



NÁVOD NA POUŽITIE

1.  Pred použitím tohto držiaka na mobil MISURA MA05 pripojte kábel cez 
konektor USB-C k nabíjaciemu rozhraniu (napríklad: nabíjačka do auta 
cigaretového zapaľovača alebo nabíjacieho rozhrania USB v aute).

2.  Držiak mobilného telefónu pripevnite na mriežku ventilácie, palubnú 
dosku alebo sklo automobilu pomocou jedného z dodaných držiakov 
(držiak mobilného telefónu možno pripevniť aj na akýkoľvek hladký 
povrch, napríklad na stôl, pomocou malého kovového stojana 
s obojstrannou páskou).

3.  Keď je držiak mobilného telefónu MISURA MA05 pripojený k napájaniu 
5-12 V/DC, rozsvieti sa modrý indikátor. Keď stlačíte stred zadnej 
časti mobilného telefónu proti prísavke držiaka mobilného telefónu, 
vnútorná mikrovzduchová pumpa začne automaticky vytvárať podtlak. 
Tým sa telefón pevne prichytí k držiaku MISURA MA05 a spustí sa 
bezdrôtové nabíjanie.

4.  Pri vyberaní telefónu stlačte a podržte prísavku na boku držiaka 
telefónu. Telefón sa uvoľní a môžete ho vybrať.

5.  Držiak mobilného telefónu MISURA MA05 má zabudovanú mikro 
lítiovú batériu, ktorá umožňuje pripojiť mobilný telefón bez pripojenia 
kábla. V tomto prípade sa však bezdrôtové nabíjanie nespustí (vstavaná 
batéria nepodporuje funkciu bezdrôtového nabíjania).



VNÚTORNÁ INDIKÁCIA STAVU BATERIE

Zabudovaný indikátor zobrazuje úroveň nabitia batérie:

•  Modrá kontrolka štyrikrát nepretržite blikne, čím signalizuje plne nabitú 
batériu výrobku (čo zodpovedá 4 riadkom energie).

•  Modrá kontrolka blikne 3× nepretržite, čo indikuje stredné nabitie 
batérie (zodpovedá 3 riadkom energie)

•  Modrá kontrolka blikne 2× nepretržite, čo signalizuje slabú batériu 
výrobku (zodpovedá 2 energetickým riadkom).

•  Modrá kontrolka bliká nepretržite 1 krát, čo signalizuje takmer vybitú 
batériu výrobku (zodpovedá 1 riadku energie).
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POPIS PRODUKTU

1.  Držiak mobilného telefónu MISURA MA05 využíva princíp elektrickej 
vákuovej adsorpcie.

2.  Držiak mobilného telefónu je vybavený inteligentným čipom na 
detekciu úrovne vákua. Táto funkcia sa automaticky aktivuje, keď 
sa telefón položí na prísavku držiaka mobilného telefónu. Vnútorné 
zariadenie na snímanie vákua sníma silu vákua v reálnom čase. Keď 
je tlak nižší ako nastavená hodnota, vzduchové čerpadlo sa okamžite 
znovu spustí, aby sa zabezpečil dostatočný tlak na dlhodobú adsorpciu 
vzduchu. Tým sa zabezpečí konštantná a stabilná hodnota podtlaku.

3.  Držiak na mobilný telefón MISURA MA05 má zabudovanú funkciu 
bezdrôtového rýchleho nabíjania. Podporuje bezdrôtové nabíjanie 
mobilných telefónov a iných zariadení, ktoré spĺňajú štandard WPC QI, 
ako sú napríklad série Apple a Android.

Podtlak
-60 kPa



POZOR

1.  Na napájanie tohto výrobku sa odporúča používať adaptér  
QCQ3.0 alebo vyšší.

2.  Chráňte tento výrobok pred ohňom a nepúšťajte ho.

3.  Kontaktná plocha na nabíjanie na zadnej strane mobilného telefónu 
musí byť bez kovových látok, ako sú kovové krúžky, nerovnomerné 
ochranné kryty atď.

4.  Bezdrôtovú nabíjačku nepoužívajte v prostredí s výrazne vysokou 
teplotou alebo vlhkosťou.

5.  Pravidelne čistite dotykovú plochu držiaka, aby sa telefón dal úplne 
pripevniť k držiaku mobilného telefónu.

6.  Spoločnosť nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody alebo údržby, 
ak dôjde k poškodeniu zariadenia alebo tohto výrobku v dôsledku 
nesprávneho používania, svojvoľnej demontáže alebo nedodržanie 
tohto návodu na použitie.



PARAMETRE

Hlavný materiál: Vysokokvalitná hliníková zliatina + PC + silikón 
Podporované modely: Smartfóny s uhlopriečkou nad 4 palce (držiak 
mobilného telefónu MISURA MA05 nepodporuje priedušné materiály 
puzdier alebo nejednotné puzdrá na mobilné telefóny)
Nabíjacie rozhranie: Typ C
Kapacita batérie: 90 mA (zabudovaná batéria funguje len pre vzduchové 
čerpadlo)
Vstupné napätie: 5V/9V/12V+5 % (môže podporovať QC,  
adaptér protokolu PD)
Dobíjací prúd: 2A
Výkon bezdrôtového nabíjania: 5W/7,5W/10W/15W (spätne 
kompatibilné)
Účinnosť konverzie: > 73 %
Výrobok je vybavený ochranou proti prehriatiu, ktorá automaticky zastaví 
nabíjanie, ak teplota počas nabíjania prekročí 60°.
Výrobok je vybavený nadprúdovou ochranou, ktorá automaticky zastaví 
nabíjanie, keď je výstupný prúd počas nabíjania vyšší ako 2,5 A, aby 
nedošlo k poškodeniu nabíjačky.
Štandard nabíjania: Protokol bezdrôtového nabíjania QI
Podtlak: MIN -20 kPa ~ MAX -40 kPa Veľkosť výrobku: 60×60×85 mm 
Hmotnosť výrobku: 97 g



vložte dátový 
kábel

mobilný telefón 
umiestnite 

na stredovú os 
prísavky

pre vybratie 
telefónu, 

stlačte 
a držte tlačidlo 

vysunutia
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Výrobca/dovozca
MISURA Store s.r.o.,

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

Ďakujeme vám za nákup.
 Kontaktujte nás na:

@SHOPMisura @misura_shop @MISURA

Za tlačové chyby nenesieme zodpovednosť.


