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Tento produkt je kompa�bilní s bezdrátovým nabíjecím protokolem Qi (V1.0
a V1.1) WPC.
Může být použit s přístroji pracujícími s Qi standardem (mimo 5W) snadno
a rychle.
Bez po�ží s délkou kabelů a různými typy konektorů.
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Poznámka: součás� dodávky není napájecí adaptér, doporučujeme používat
minimálně 5V 1.5A
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Použi�:
1. Připojte micro USB kabel mezi nabíječku a napájecí adaptér, poté zapojte
napájecí adaptér do zásuvky.
2. Rozsví� se červená indikace – čekání na QI kompa�bilní zařízení.
3. Položte QI kompa�bilní zařízení na plochu pro nabíjení. Zařízení se začne
nabíjet, barva indikace se změní na modrou/zelenou (dle modelu nabíječky)
4. Po dokončení nabíjení odejměte zařízení – indikace se změní na červené světlo.
5. Pokud dojde k podpě�, přepě�, přehřívání nebo přebíjení, červené světlo bliká.
Zastavte nabíjení a počkejte nějakou dobu, než zkusíte opakovat postup od bodu
2.
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Světelná signalizace:
1. Zapnuto – červená
2. Stand by – červená
3. Nabíjení – modrá
4. Nestandardní proud/napě�/teplota – červená bliká
Poznámka: různé modely se mohou lišit v jednotlivých barvách no�ﬁkací.
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Poznámky
1. Tento produkt musí být používán v souladu s návodem, jinak může způsobit
požár nebo jiné nebezpečí.
2. Před použi�m zkontrolujte napájecí adaptér, především potom jeho parametry
a dbejte na to, aby jeho výstupní proud byl minimálně 1,5x vyšší, než je výstupní
nabíjecí proud, jinak by nemuselo fungovat nabíjení nebo by mohlo dojít
k poškození napájecího adaptéru.
3. Používejte pouze USB kabely s vhodným konektorem a schopné přenášet
proud 1,5 – 2A
4. Kontrolujte, zda na nabíjecí ploše nejsou nečistoty nebo další nekovové nebo
elektromagne�cké předměty
5. Ujistěte se, že zařízení splňuje požadavky pro QI.
6. Kontrolujte, zda se nabíjecí plocha nebo zařízení nepřehřívá. Pokud ano,
vypněte nabíječku ze zdroje elektrické energie a vyčjete před dalším použi�m
na její vychladnu�.
7. Udržujte nabíječku suchou, nepoužívejte ji v horkém nebo příliš chladném
prostředí.
8. Nepokoušejte se nabíječku otevírat, nehažte nebo netřepejte s ní.
9. Doporučuje se držet odstup minimálně 15cm mezi bezdrátovou nabíječkou
a jinými přístroji, zvláště medicínské povahy, aby nedošlo k ovlivnění jejich funkce
a případnému poškození zdraví.
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Technické parametry:
Standard: Qi standard V1.0/1.1
Počet cívek: jedna
Nabíjecí vzdálenost: <5mm
Vstupní napě�: DC 4,6 ~ 5,5V
Vstupní proud: 500 ~ 2000mA
Za�žení: < 5W
Účinnost: 75%
Rozsah teplot: 0 ºC – 40 ºC
Rozsah vlhkos�: 45 – 85%
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