
POUŽÍVATEĽSKÁ
PRÍRUČKA

DRŽIAK DO AUTA
S BEZDRÔTOVÝM NABÍJANÍM QI

MA04

SLOVENSKY



BALENIE

FUNKČNÁ ZLOŽKA

ŠPECIFIKÁCIE

1 ks | Bezdrôtová nabíjačka 
1 ks | Kábel typu C
1 ks | Držiak pre vetrací otvor
1 ks | Teleskopická základňa s prísavkou na sklo 
1 ks | Návod na použitie

Automatický 
zámok 
mobilného 
telefónu

Tlačidlo
na manuálne 
uzamknutie 
mobilného 
telefónu Nabíjací port 

typu C

Nabíjací 
priestor  
s inteligentným 
rozpoznávaním 
prítomnosti 
mobilných 
zariadení

Svetelný 
indikátor

Nastaviteľná spodná opierka
(Manuálne nastavenie, celkovo štyri voliteľné polohy)

Model: MA04
Materiál: ABS+PC
Vstupné napätie:  
5V/2A, 9V/2A, 12V/2A
Konektor: Type-C
Výkon: 15W (podporuje 
10W,7.5W,5W)

Napájacia vzdialenosť: ≤8mm
Požiadavky: nabíjačka do auta  
s podporou QC3.0
Kompatibilný s: Mobilný telefón 
4.7 – 6.9“
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NÁVOD NA POUŽITIE

1. Pomocou guľovej matice pripevnite zadný upevňovací 
prvok k nabíjačke a utiahnite ho. Matica je kompatibilná 
s akýmkoľvek príslušenstvom s guľovou maticou 17 mm. 
Zabezpečte zariadenie v ideálnej polohe. Pripojte výrobok 
k nabíjačke do auta QC3.0 (voliteľné) pomocou dátového 
kábla a vložte ho do cigaretového zapaľovača, aby ste získali 
elektrickú energiu. 

2. Po zapnutí výrobku sa rozsvieti indikátor na bočnej strane 
a ľavé a pravé uzamykacie rameno sa po 5 sekundách 
automaticky zostanú otvoria. V tejto polohe zostane, kým sa 
nevloží mobilný telefón; ak sa výrobok po zapnutí nerozsvieti 
na červeno (nezapne sa) alebo nebliká, skontrolujte, či je 
zapaľovač cigariet napájaný. Ak jednotka ani po tejto kontrole 
nefunguje, prestaňte ju používať a obráťte sa na predajcu. 

3. Ak chcete zabezpečiť správnu účinnosť a stabilitu 
nabíjania, nastavte spodný držiak zariadenia tak, aby 
bol telefón po montáži zarovnaný čo najbližšie k stredu 
nabíjacej plochy stojana. Najlepšia vzdialenosť pre 
bezdrôtové nabíjanie je do 8 mm. Nabíjacia energia nemôže 
preniknúť cez kov, preto nepoužívajte kovové alebo príliš 
hrubé (viac ako 3 mm) kryty mobilných telefónov. Je to 
jediný spôsob, ako zabezpečiť rýchle bezdrôtové nabíjanie 
mobilných telefónov. 

4. Po vložení telefónu ľavé a pravé upínacie (zaisťovacie) 
rameno automaticky upne telefón. Ak telefón podporuje 
protokol bezdrôtového nabíjania QI, výrobok súčasne spustí 
bezdrôtové nabíjanie a kontrolka bude pomaly blikať, hneď 
ako výrobok spustí toto bezdrôtové nabíjanie; ak telefónon 
nepodporuje bezdrôtové nabíjanie, kontrolka bude rýchlo 
blikať počas 5 sekúnd a potom kontrolka zhasne. Maximálny 
nabíjací výkon tohto výrobku je 15 W. Účinnosť nabíjania sa líši  
v závislosti od prostredia nabíjania a typu mobilného telefónu.



5. Zapnutý telefón môžete odstrániť dvoma spôsobmi: 
(1) Stlačením bočného tlačidla automaticky otvoríte 
(vyberiete) telefón. Uzamykateľné rukoväte zostanú otvorené.

(2) Rýchlo vytiahnite telefón bez stlačenia tlačidla. 
Rukoväte zostávajú zatvorené. Po vybratí telefónu 
sa kontrolka vždy rozsvieti a držiak okamžite zobrazí 
pohotovostný stav. Keď je napájanie vypnuté: ľavé a pravé 
upínacie rameno sú držané blízko seba. 

Blokovací 
spínač
na inštaláciu 
vo vetraní

Držiak 
vetracieho 
otvoru

Silikónová 
podložka

DRŽIAK PRE VETRACÍ OTVOR

Zasuňte pridržiavací prvok do ventilačného otvoru 
a pomocou otočného kĺbu nastavte polohu držiaka 
mobilného telefónu. Potom utiahnite otočný kĺb. 
Výrobok je vhodný pre väčšinu vetracích otvorov vrátane 
horizontálnych, vertikálnych a okrúhlych vetracích tvorov. 

Upozornenie: Uvedené malé okrúhle výstupy vzduchu 
nie je možné dokonale prispôsobiť požadovanému 
nastaveniu klipu.
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Univerzálne 
gule

Skrutková 
základňa

Kotviaci 
spínač

PRÍSAVNÁ ZÁKLADŇA

1.  Pripevnite základňu prísavky k výrobku, najprv vložte 
univerzálnu guľôčku do matice, potom ju zasuňte do 
skrutky na zadnej strane výrobku a utiahnite maticu  
v smere hodinových ručičiek.

2.  Základňu umiestnite na palubnú dosku alebo čelné sklo  
a stlačením kotviaceho spínača ju zaistite.

3.  Otvorte predlžovacie rameno, vysunite a nastavte  
nosné rameno.

4.  Uvoľnite skrutku základne prísavky proti smeru 
hodinových ručičiek, nosnú tyč možno otáčať v rôznych 
uhloch a nastavte uhol pohľadu.

Poznámka: Ddržiak s prísavkou je vhodný na inštaláciu  
na stredovú konzolu a čelné sklo vozidla.



PRÍSAVNÁ ZÁKLADŇA

ZÁRUKA

1.  Nepoužívajte výrobok v aute pri teplotách nad 60 stupňov.

2. Nepoužívajte tento výrobok na extrémnu jazdu v teréne.

3.  Keď je telefón úplne nabitý, držiak nemusí byť zapojený  
do nabíjacieho portu (cigaretového zapaľovača).

Na výrobok sa vzťahuje štandardná zákonná záručná doba.

Na poškodenie povrchu výrobkov spôsobené 
používateľom sa táto záruka nevzťahuje.
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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.
V prípade potreby nás kontaktujte na:

@SHOPMisura @misura_shop @MISURA

Za tlačové chyby nenesieme zodpovednosť.


