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HASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

Vezeték nélküli töltő mobiltartó

MAGYAR



HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1.  A MISURA MA05 mobiltartó használata előtt csatlakoztassa a kábelt 
az USB-C csatlakozón keresztül egy töltőcsatlakozóhoz (például: autós 
töltőhöz szivargyújtó vagy USB töltőcsatlakozó az autóban).

2.  Rögzítse a mobiltelefontartót a szellőzőrácsra, a műszerfalra vagy 
az autó üvegére a mellékelt konzolok egyikével (a mobiltelefontartó 
bármilyen sima felületre, például asztalra is rögzíthető egy kis 
fémállvány segítségével, kétoldalas ragasztószalaggal).

3.  Ha a MISURA MA05 mobiltelefon-tartó 5-12 V/DC tápegységhez van 
csatlakoztatva, a kék kijelző világít. Amikor a mobiltelefon hátlapjának 
közepét a mobiltelefontartó tapadókorongjához nyomja, a belső 
mikrolevegő-szivattyú automatikusan vákuumot kezd létrehozni. 
Ennek hatására a telefon szilárdan a MISURA MA05 tartóhoz tapad, és a 
vezeték nélküli töltés megkezdődik.

4.  A telefon eltávolításakor nyomja meg és tartsa lenyomva a mobiltartó 
oldalán lévő szívókapcsolót. A telefon kioldódik, és kiveheti.

5. A MISURA MA05 mobiltelefontartó beépített mikro lítium 
akkumulátorral rendelkezik, amely a mobiltelefont kábel 
csatlakoztatása nélkül rögzítheti. Ebben az esetben azonban a 
vezeték nélküli töltés nem fog elindulni (a beépített akkumulátor nem 
támogatja a vezeték nélküli töltés funkciót).



BELSŐ AKKUMULÁTOR ÁLLAPOT KIJELZÉSE

A beépített kijelző mutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét:

•  MA kék fény négyszer folyamatosan villog, jelezve a termék teljesen 
feltöltött akkumulátorát (ez 4 sávos teljesítménynek felel meg).

•  A kék fény 3 alkalommal folyamatosan villog, jelezve a közepesen 
feltöltött akkumulátort (3 sornyi energiának felel meg)

•  A kék fény 2 alkalommal folyamatosan villog, jelezve a termék 
akkumulátorának alacsony töltöttségét (2 energiacellának felel meg).

•  A kék fény 1 alkalommal folyamatosan villog, jelezve a termék 
akkumulátorának majdnem lemerült állapotát (ez 1 energiavonalnak 
felel meg).
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TERMÉKLEÍRÁS

1.  A MISURA MA05 mobiltelefon-tartó az elektromos vákuumos 
adszorpció elvét használja.

2.  A mobiltelefontartó intelligens vákuumszint-érzékelő chippel 
van felszerelve. Ez automatikusan aktiválódik, amikor a telefont 
a mobiltelefontartó tapadókorongjára helyezzük. A belső 
vákuumérzékelő eszköz időben érzékeli a vákuum erősségét. Ha a 
nyomás a beállított értéknél alacsonyabb, a légszivattyú azonnal 
újraindul, hogy elegendő nyomást biztosítson a hosszú távú 
levegőadszorpcióhoz. Ez biztosítja, hogy a vákuumnyomás értéke 
állandó és stabil legyen.

3.  A MISURA MA05 mobiltelefon-tartó beépített vezeték nélküli 
gyorstöltési funkcióval rendelkezik. Támogatja a mobiltelefonok és 
más, a WPC QI szabványnak megfelelő eszközök, például az Apple 
sorozat és az Android sorozat vezeték nélküli töltését.

Alulnyomás
-60kPa
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FIGYELEM

1.  Ajánlott QCQ3.0 vagy magasabb szintű adaptert használni a termék 
áramellátásához.

2.  Védje ezt a terméket a tűztől és ne ejtse le.

3.  A mobiltelefon hátoldalán lévő töltési érintkezési felületnek mentesnek 
kell lennie a fémes anyagoktól, például fémgyűrűktől, egyenetlen 
védőburkolatoktól stb.

4.  Ne használja a vezeték nélküli töltőt jelentősen magas hőmérsékletű 
vagy páratartalmú környezetben.

5.  Rendszeresen tisztítsa meg a tartó érintkezési felületét, hogy a telefon 
teljesen rögzíthető legyen a mobiltelefontartóhoz.

6.  A vállalat nem vállal felelősséget a károkért vagy karbantartásért, ha a 
készülék vagy a termék károsodása a nem rendeltetésszerű használat, 
önkényes szétszerelés miatt következik be vagy a jelen használati 
utasítás be nem tartása miatt.



PARAMÉTEREK

Fő anyag: Kiváló minőségű alumíniumötvözet + PC + szilikon 
Támogatott modellek: (A MISURA MA05 mobiltelefontartó nem 
támogatja a légáteresztő tok anyagokat). vagy a nem egységes 
mobiltelefon tokok)
Töltési interface: A töltőfelület: A töltőfelületet az alábbiakban 
ismertetjük: C típus
Akkumulátorkapacitás: (a beépített akkumulátor csak légpumpához 
működik)
Bemeneti feszültség: (támogathatja a QC, PD protokoll adaptert)
Újratölthető áram: 2A
Vezeték nélküli töltési teljesítmény: 5W/7.5W/10W/15W (visszafelé 
kompatibilis)
Átalakítási hatásfok: Az átalakítás hatékonysága: 1,5 mFt: > 73 %
A termék túlmelegedés elleni védelemmel van felszerelve, amely 
automatikusan leállítja a töltést, ha a hőmérséklet töltés közben 60° 
fölé emelkedik. A termék áramvédelemmel van felszerelve, amely 
automatikusan leállítja a töltést, ha a kimeneti áram töltés közben 
meghaladja a 2,5 A-t, a töltő károsodásának megelőzése érdekében.
Töltési szabvány: QI vezeték nélküli töltési protokoll
Alulnyomás: MAX -40kPa: MIN -20kPa ~ MAX -40kPa 
Termékméret: 60×60×85mm 
A termék súlya: 1,5 m 97 g
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Gyártó/Importer
MISURA Store s.r.o.,

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

Köszönjük a vásárlást.
Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot:

@SHOPMisura @misura_shop @MISURA

Nem vállalunk felelősséget az esetleges tipográfiai hibákért.


