
MA05

VODNIK ZA UPORABNIKE

Držalo za brezžično polnjenje mobilnega telefona

SLOVENŠČINA



NAVODILA ZA UPORABO

1.  Pred uporabo MISURA MA05 držala za mobilne naprave, vključite kabel 
prek priključka USB-C na vmesnik za polnjenje (na primer: avtomobilski 
cigaretni vžigalnik ali vmesnik USB za polnjenje v avtomobilu).

2.  Držalo za mobilni telefon pritrdite na rešetko zračnika, armaturno 
ploščo ali steklo avtomobila z enim od priloženih nosilcev (držalo za 
mobilni telefon lahko pritrdite tudi na katero koli gladko površino, na 
primer mizo, z majhnim kovinskim stojalom z dvostranskim trakom).

3.  Ko je držalo mobilnega telefona MISURA MA05 priključen na napajanje 
5-12 V/DC, zasveti modri indikator. Ko boste pritisnili na sredini hrbtne 
strani mobilnega telefona ob prisesek držala za mobilni telefon, bo 
notranja mikrozračna črpalka samodejno začela ustvarjati podtlak. Ta 
povzroči, da se telefon trdno vpne v držalo MISURA MA05 in začne z 
brezžičnim polnjenjem.

4.  Pri odstranjevanju telefona, pritisnite in držite sesalno stikalo na strani 
držala za telefon. Telefon se bo sprostil in lahko ga odstranite.

5.  Držalo za mobilni telefon MISURA MA05 ima vgrajeno mikro litijevo 
baterijo, na katero lahko pritrdite mobilni telefon brez priključitve kabla. 
V tem primeru se brezžično polnjenje ne bo pričelo (vgrajena baterija 
ne podpira funkcije brezžičnega polnjenja).



SL

Vgrajeni indikator prikazuje stopnjo napolnjenosti baterije:

•  Modra lučka štirikrat neprekinjeno utripa, kar kaže na popolnoma 
napolnjeno baterijo izdelka (enakovredno 4 vrsticam energije).

•  Modra lučka neprekinjeno utripa trikrat, kar označuje srednje 
napolnjeno baterijo izdelka (enakovredno 3 vrsticam energije)

•  Modra lučka neprekinjeno utripa 2×, kar označuje nizko napolnjenost 
baterije izdelka (enakovredno 2 vrsticam enegije).

•  Modra lučka neprekinjeno utripa 1×, kar označuje skoraj izpraznjeno 
baterijo izdelka (enakovredno 1 vrstici energije).

INDIKACIJA NOTRANJEGA STANJA BATERIJE



OPIS IZDELKA

1.  Držalo za mobilni telefon MISURA MA05 uporablja načelo električne 
vakuumske adsorpcije.

2.  Držalo za mobilni telefon je opremljeno z inteligentnim čipom za 
zaznavanje ravni vakuuma. Ta se samodejno aktivira, ko telefon položite 
na prisesek držala za mobilni telefon. Notranja naprava za zaznavanje 
vakuuma v realnem času zaznava jakost vakuuma. Ko je tlak nižji od 
nastavljene vrednosti, se zračna črpalka takoj znova zažene, da zagotovi 
zadosten tlak dolgotrajne adsorpcije zraka. S tem je zagotovljena stalna 
in stabilna vrednost vakuumskega tlaka.

3.  Držalo za mobilni telefon MISURA MA05 ima vgrajeno funkcijo hitrega 
brezžičnega polnjenja. Podpira brezžično polnjenje mobilnih telefonov 
in drugih naprav, ki so skladne s standardom WPC QI, na primer serije 
Apple in serije Android.

Podtlak
-60 kPa



POZOR

1.  Za napajanje tega izdelka je priporočljivo uporabiti adapter QCQ3.0 ali 
novejši.

2.  Izdelek zaščitite pred ognjem in paadcem.

3.  Na kontaktni površini za polnjenje na zadnji strani mobilnega telefona 
ne sme biti kovinskih snovi, kot so kovinski obročki, neenakomerni 
zaščitni pokrovi itd.

4.  Brezžičnega polnilnika ne uporabljajte v okolju z visoko temperaturo ali 
vlažnostjo.

5.  Redno čistite površino za dotik na držalu, da se lahko telefon 
popolnoma pritrdi na držalo za mobilni telefon.

6.  Podjetje ne prevzema nobene odgovornosti za poškodbe ali 
vzdrževanje, če pride do poškodb naprave ali tega izdelka zaradi 
nepravilne uporabe, samovoljnega razstavljanja ali neupoštevanja teh 
navodil za uporabo. SL



PARAMETRI

Glavni material: Glavni material: visokokakovostna aluminijeva zlitina  
+ PC + silikon Podprti modeli: (nosilec za mobilni telefon MISURA MA05 ne 
podpira materialov, ki dihajo v ohišju ali neenakomernih ohišij za mobilne 
telefone).
Vmesnik za polnjenje: Tip C
Kapaciteta baterije: C05: 90 mA (vgrajena baterija deluje samo  
za zračno črpalko)
Vhodna napetost: 5V/9V/12V+5% (lahko podpira QC, PD protokolni adapter)
Tok polnjenja: 2A
Moč brezžičnega polnjenja: 5W/7,5W/10W/15W (združljiva za nazaj)
Učinkovitost pretvorbe: > 73 %
Izdelek je opremljen z zaščito pred pregrevanjem, ki samodejno ustavi 
polnjenje, če je temperatura med polnjenjem višja od 60°.
Izdelek je opremljen z nadtokovno zaščito, ki samodejno ustavi polnjenje, 
če je izhodni tok med polnjenjem večji od 2,5 A, da se prepreči poškodba 
polnilnika.
Standard za polnjenje: QI protokol brezžičnega polnjenja
Podtlak: Podtlak: MIN -20kPa ~ MAX -40kPa Velikost izdelka: 60×60×85mm 
Teža izdelka: 97 g
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Proizvajalec/uvoznik
MISURA Store s.r.o.,

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

Hvala za vaš nakup.
Prosimo, da nas kontaktirate na:

@SHOPMisura @misura_shop @MISURA

Za morebitne tipkarske napake ne odgovarjamo.


