Q-CAR Wireless Fast Charger
Vezeték nélküli Qi gyorstöltő és telefontartó konzol

Konzolnyitó gomb
Teleszkóp beállító gomb
Qi töltő felület

Magasság állítás

Csúszásgátló EVA anyag

Tapadókorong ﬁxáló
Tapadókorong
Micro USB töltő kábel bemenet

Alsó konzol beállítás
Használat:

Technikai jellemzők normál Qi töltés esetén:

1.Rögzítés
Rögzítsük a terméket a szélvédőn vagy műszerfalon, csatlakoztassuk a töltőkábelt, állítsuk be a megfelelő
szögbe. A termék hátulján lévő gomb lenyomására a termék oldalán lévő fülek szétnyílnak, ez által bele tudjuk
helyezni a telefonunkat a tartóba, mely rögzíti azt.
Az alsó konzolok beállítására is van lehetőség. Ez a konzol segít beállítani a telefonunk magasságát a Qi
töltőfelülethez. Ehhez nyomjuk meg a konzol hátulján lévő gombot és állítsuk be a megfelelő magasságot.

Bemenet DC 5V 1.5A
Kimenet: DC 5V 1A
Tanúsítványok : QI, CE , ROSH, FCC

2.Töltés
A Qi töltő felület a megjelölt front oldali pozícióban található. Alkalmas minden Qi chippel ellátott telefon
töltésére. Ha a telefon képes rá, akkor Qi gyorstöltésre is. Arról, hogy az Ön készüléke alkalmas-e Qi töltésre
a telefonjához kapott használati utasításban, vagy az interneten tájékozódhat, pl itt: https://www.qinside.biz/en/support/qi-enabled-phones-2017
A megfelelő Qi töltéshez a telefonját az első alkalommal pozícionálni kell az alsó és az oldalsó konzolokkal.
Azok a telefonok, melyek képesek felvevő egység nélkül (reciever) töltődni, ahogy rögzítették a termékben és
a megfelelő pozícióba helyezték valamint a töltő betáplálásra került, már töltődnek is. Amennyiben nem
rendelkezik Qi jelvevővel a telefon, akkor is képes tölteni, de szükség van egy felvevő egységre hozzá
(reciever), melyből minden megrendeléshez 1 db-ot ingyenesen biztosítunk. Amennyiben a telefonja
önmagától nem képes a Qi töltésre és felvevő egységet kell hozzá csatlakoztatni, úgy ezt megteheti például
a telefonja tokjába téve. Ennek a módjáról a honlapunkon tájékozódhat itt: www.quazar.hu/webaruhaz/vezetek-nelkuli-tolto/fast-charger_plate_univerzalis-vezetek-nelkui-gyorstolto
FIGYELEM: amennyiben Qi felvevő (receiver) kiegészítőt kell használnia a telefonja Qi töltéséhez,
úgy a gyors töltő funkciót nem tudja használni, csak normál vezeték nélküli módban fog az eszköz
tölteni.

Technikai jellemzők Qi gyors töltés esetén:
Bemenet: DC9V 1.67A
Kimenet: DC9V 1A-1.2A
Tanúsítványok : QI, CE , ROSH, FCC

Biztonsági utasítások :
1. Ne szerelje szét, vagy dobja tűzbe, vízbe a készüléket, az áramütés
elkerülése érdekében.
2. Ne használja a vezeték nélküli töltést túl melegben, korrozív
környezetben, a túlmelegedés következtében létrejövő szivárgás elkerülése
érdekében.
3. Ne helyezze túl közel mágneses termékekhez (ID kártya, bankkártya, stb.)
a mágnes által okozható károk elkerülése érdekében.
4. Tartsa meg legalább a 20 cm távolságot a beültetett orvosi eszközöktől , a
lehetséges zavar
elkerülése érdekében.

3. Led jelzés
A készülék alján lévő led lámpa kéken kezd villogni, amikor töltés alá helyezzük, amikor pedig töltésre kész
állapotban van piros fényjelzés világít.

5. Gyerekek elől elzárva tartandó, a felesleges balesetek elkerülése
érdekében.

Megjegyzés:

Garanciajegy, garanciális ügyintézés, szavatosság:

1. Használjon valós 1.5A kimenettel rendelkező töltőt a készülékhez. A kimeneti töltésnek DC 5V 1.5A kell
lennie. Ha a betáplálás nem a meghatározott értéken történik, akkor elégtelen lesz a kimeneti töltés és
instabil töltést eredményezhet. A gyors töltés funkció eléréséhez 9V 1,67A szükséges, melyet a tartozékok
között található szivargyújtó töltő biztosítani tud. Ha más típusú töltőt használ a készülékhez, úgy győződjön
meg annak a kompatibilitásáról.

A garanciális, vagy szavatossági jogok érvényesítéséhez a termékhez nem szükséges garancia jegy, elegendő a termék vásárlásakor
kapott számla bemutatása. Garanciális meghibásodás esetén
kérjük, keresse az eredeti számlával együtt a számlán szereplő
viszonteladónkat, vagy forduljon a használati utasítás fejlécében
található ügyfélszolgálatunkhoz. Garanciális javítás, vagy csere
ügyintézés az eredeti számla bemutatásával lehetséges!

2 . Ne helyezzen fém anyagú dolgokat a töltőfelülethez a sérülés elkerülése érdekében.
3. Hagyja abba a töltést, ha a töltőfelület túlságosan felmelegedett. Majd használja újra, ha lehűlt. A túlmelegedést okozhatja a telefonján lévő tok, vagy a telefon és a Qi töltő közötti nem megfelelő távolság és pozíció.
Túlmelegedés esetén távolítsa el a telefontokot és próbálja újra a töltést és megelégedést okoz.
Ne használjon fém alapanyag tartalmú telefontokot, mert az gátolja a Qi töltést. Ne használjon 2-3 mm-nél
vastagabb telefontokot, mert gátolja a Qi töltést.

GYIK:
1. Lassú töltés, néhány mobilkészülék lassabban reagál, amikor belehelyezik őket a termékbe. Ez normális
jelenség. A Qi töltés gyorsasága, illetve az arra való reagálási idő függ az Ön telefonkészülékének a
típusától is.
2. Miért világít a led, ha mégsem tölti a telefonom?
- győződjön meg róla, hogy a Qi elérhető a készülékénél
- győződjön meg róla , hogy a mobilkészülék a megfelelő helyen és pozícióban van ahhoz, hogy a töltést
feltudja venni
- győződjön meg róla, hogy valós 1.5A kimenettel rendelkező töltőt használ.
- távolítsa el a telefonján lévő védőtokot.
3. Miért tölti lassabban, mint az eredeti töltőm?
A telefonba épített Qi-k, illetve reciever -el ellátott készülékek különbözőek, így nem is egyformán töltődnek.
4. Nem működik a gyors töltés funkció
- győződjön meg róla, hogy 9V 1,67A-es bemenetet használ-e.
- győződjön meg róla, hogy a telefonja alkalmas-e a gyors töltésre

Tartozékok:
-

Töltőkábel USB-micro USB
Szélvédő tartó teleszkópos konzol
3.0 Qualcomm szivargyújtó töltő
Magyar nyelvű használati utasítás

