QUAZAR CHARGER CLOCK STATION

3.

Vezeték nélküli mobiltelefon töltő / óra /
hőmérsékletjelző

A kijelzőn hőmérséklet kijelzés nem változik, vagy az idő és vagy a dátum
jelenik meg, majd 15 s múlva a kijelző visszaugrik az időre.
Nyomd meg az UP gombot háromszor. ’dP-3’ mód jelenik meg.

12/24 ÓRA:

Magyar nyelvű használati utasítás
A vezeték nélküli töltő a QI (NFC kommunikáció Near Field Communication) szabvány alatt
működő okos telefonok vezeték nélküli töltésére alkalmas.
Használata egyszerű, csak helyezze a telefont a töltő felületre.

A CSOMAG TARTALMA:
- vezeték nélküli töltő / óra / hőmérséklet jelző
- USB tápkábel
- Magyar nyelvű használati utasítás
- jelvevő – i-Phone készülékhez, jelvevő Androidos telefonhoz.

Nyomd meg a SET gombot 2 másodpercig. 12H vagy 24H jelenik meg. az UP
vagy DOWN gombokkal válaszd ki a kellő formátumot.

HANGRA AKTIVÁLÁS:
Ha éjszaka zavar a kijelző fénye, állítsd be ezt az üzemmódot! A DOWN gomb
megnyomásával válaszd ki az onSD (hangvezérlés) vagy -- SD (nincs hangvezérlés)
állapotokat. Ha nincs hangvezérlés, a kijelző állandóan világít. Ha aktiválod, a kijelző 30 s
után kikapcsol. Az újbóli aktiváláshoz koppants az órára, vagy az asztalára vagy szólj rá
kicsit hangosabban és a kijelző életre kel.

IDŐ / DÁTUM BEÁLLÍTÁSA:
Tartsd nyomva a SET gombot 2 másodpercig. A beállítható értékek villogni kezdenek. Az
UP és a DOWN gombokkal állítsd be a megfelelő értéket! Először a 24/12 fog villogni,
majd a SET további megnyomásával az óra, a perc. A dátum beállításához a SET rövid
megnyomásával lépj a dátumra, majd nyomd meg a SET gombot ismét de most 2
másodpercig. Most a dátum kezd el villogni. Az UP és DOWN gombokkal állítsd be a
dátumot.

ÉBRESZTŐ BEÁLLÍTÁSA:
3 Különböző ébresztési időt állíthatsz be. A SET gomb rövid benyomásával választhatod ki
ezeket (A1, A2, A3). AZ első ébresztési idő az A1. Ha ezt látod, nyomd meg a SET gombot
ismét de most 2 másodpercig. Az A1 villogni fog. Az UP és DOWN gombokkal állítsd be az
ébresztési időt. Így járhatsz el a további két ébresztési idő beállításával. Ha bármelyik
ébresztési idő aktiválva van, a kijelzőn egy piros pont világít az idő után. A SET rövid
nyomogatásával meg is nézheted melyik az: Az A1, A2, A3 előtt az ON jelzi ezt.

A TERMÉK ÁRAMELLÁTÁSA:

A KÉSZÜLÉK KARBANTARTÁSA, TÁROLÁSA

A készülék áramellátása kétféle módon történik. USB kábellel 5V / 500 - 1000 mAh –t
leadó eszközhöz (pl. laptop) csatlakoztatva. Kábeles töltés nélküli üzemmódban a
készülékbe helyezett 3 db AAA elem a kijelzős (óra/hőmérséklet/dátum) egységet
működteti, de az NFC töltőt nem. Ehhez kábeles töltés áramellátás szükséges. Kábeles
áramellátás esetén az egyenáramú kábel csatlakozóját csatlakoztasd a készülék
hátoldalán található DC5V 500mA jelű befogadó aljzatba. A kábel másik végét
csatlakoztasd a számítógép USB 2.0 aljzatába, vagy adapteren keresztül a 220V-os
hálózathoz. Bemeneti értékek: DC 5V / 500 - 1000mAh. Ettől eltérő értékekkel bíró fali
töltő használata hatással van a töltési hatékonyságra.

A készülék nem igényel karbantartást.

CHARGER CLOCK STATION-nel való töltés:
Biztosítsd a készülék kábeles áramellátását. A telefonon az NFC funkciót be kell kapcsolni.
Tedd a telefont a töltő felületre és az akkumulátor elkezd tölteni. Ha a telefon nem kezd
el tölteni, akkor a telefont újra kell pozícionálni.
A töltő a S6 edge/ S6/ S7 /Nokia930 / Nokia830 / Nokia735 / Nokia920 / Nokia928
/Nokia1520 /HTC Droid DNA / HTC 8X / Nexus4/ Nexus5/ Nexus6 /Nexus7 tablet, vagy a
felsoroltaknál fejlettebb telefonokhoz mindenféle segédeszköz nélkül használható.
A fent fel nem sorolt típusú telefonok töltéséhez szükség lehet egy jelvevőre, melyet a
telefon micro USB, vagy lightningportjához csatlakoztatva tudjuk tölteni a
telefonkészülékét. A vevőt a telefon hátuljához hajtva tudod tölteni a telefont.

A készülék optimális működéséhez szükséges hőmérsékleti tartomány +5 és +45 Celsius
fok közözött van. Amennyiben a készülék folyamatosan az optimális működéséhez
szükséges hőmérsékleti tartományon kívül kerül használatba, úgy ez működési
rendellenességet okozhat
A termék kicsi, lenyelhető alkatrészeket is tartalmazhat, ezért gyermekektől
távoltartandó!
Ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek vagy nedvességnek, illetve ne tegye olyan
helyekre, ahol vízzel érintkezhet.
Tisztításához csak egy száraz vászontörlőt használjon. Erősebb szennyeződéseknél a
tisztító törlőt enyhén nedvesítse meg vízzel. Ne használjon tisztítószereket vagy
vegyszereket, mert ezek károsítják a készülék anyagát. Nem szabad nedvességnek
bejutnia a készülék belsejébe! Használat során a tisztítást mellőzze.
Száraz, portól, napfénytől védett helyen, gyermekektől elzárva tárolandó
GARANCIA
Vezeték nélküli töltő rendeltetésszerű használata esetén 1 év garanciát nyújtunk.
A nem rendeltetésszerű használatból eredő bárminemű meghibásodásért nem vállalunk
felelősséget.

PARAMÉTEREK
Vezeték nélküli töltő állomás, amelyKompatibilis a QI(NFC)-szabvánnyal.
Funkció: Vezeték nélküli NFC töltés / Óra / Dátum / Ébresztés / Hőmérséklet kijelzés
Védelem: Túltöltés elleni védelem / Rövidzárlat elleni védelem / Túlfeszültség elleni
védelem
Mérete: 150 mm x 70mm x 65 mm
Alapanyag: fa, fém alkatrészekkel

Az Apple termékekbe jelenleg ez a funkció nincs beépítve, ezeknél is jelvevőre van
szükség.
Azon telefont védő tokok, amelyek vastagsága meghaladja a 2mm-t, vagy fémből vannak,
megakadályozzák az átvitelt és a töltés nem fog bekövetkezni. Ezeket a töltéskor el kell
távolítani.

ÓRA / IDŐ ELŐHÍVÁSA, BEÁLLÍTÁSA
KIJELZŐ MÓD:
1.

2.

A kijelzőn hőmérséklet kijelzés nem változik, viszont az idő és a dátum
felváltva jelenik meg:
Nyomd meg az UP gombot egyszer. ’dP-1’ mód jelenik meg.
A kijelzőn hőmérséklet kijelzés nem változik, vagy az idő és vagy a dátum
jelenik meg:
Nyomd meg az UP gombot kétszer. ’dP-2’ mód jelenik meg. Ezután a SET
gombbal választhatod ki, hogy a dátum vagy az idő jelenjen meg.

Input: DC 5V / 500 mAh
Átadási távolság: <6mm
Töltési hatékonyság: ~ 75%

