QUAZAR POWERDISK
Vezeték nélküli mobiltelefon töltő
Magyar nyelvű használati utasítás
A vezeték nélküli töltő a QI (NFC kommunikáció NearFieldCommunication) szabvány alatt
működő okos telefonok vezeték nélküli töltésére alkalmas.

GARANCIA
Vezeték nélküli töltő rendeltetésszerű használata esetén 1 év garanciát nyújtunk.
A nem rendeltetésszerű használatból eredő bárminemű meghibásodásért nem vállalunk
felelősséget.

Használata egyszerű, csak helyezze a telefont a töltő felületre.

PARAMÉTEREK

A CSOMAG TARTALMA:

Vezeték nélküli töltő állomás, amelyKompatibilis a QI(NFC)-szabvánnyal.

- vezeték nélküli töltő
- USB – micro USB tápkábel
- jelvevő – iPhone készülékhez és jelvevő Androidos készülékhez

Mérete: d = 100mm, vastagság: 9,5mm
Alapanyag: műanyag
Portok: Micro USB input

A TERMÉK ÁRAMELLÁTÁSA:
Csatlakoztassa egy töltő kábel micro USB csatlakozóját a POWERDISK micro USB
bemenetébe. A kábel másik végét csatlakoztassa a számítógép USB 2.0 aljzatába, vagy
adapteren keresztül a 220V-os hálózathoz. Bemeneti értékek: DC 5V / 2A. Ettől eltérő
értékekkel bíró fali töltő használata hatással van a töltési hatékonyságra. Mikor a termék
áramellátása biztosított a LED piros színnel világít.

Input: DC 5V / 2A, Input power 5W
Output: DC 5V / 1A
Átadási távolság: <6mm
Töltési hatékonyság: ~ 76%
Védelem: Túlfeszültség elleni védelem; Túltöltés elleni védelem

A CHARGER PLATE- TEL VALÓ TÖLTÉS:

Biztosítsa a készülék áramellátását, ekkor a piros LED fény folyamatosan világít. A
telefonon az NFC funkciót be kell kapcsolni.
Tegye a telefont a töltő felületre és az akkumulátor elkezd tölteni. A LED fény villog a
töltés ideje alatt.
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,
SONYZ3V telefonokhoz mindenféle segédeszköz nélkül használható.
A fent fel nem sorolt típusú telefonok töltéséhez szükség lehet egy jelvevőre, melyet a
telefon micro USB portjához csatlakoztatva tudja tölteni a telefonkészülékét. A vevőt a
telefon hátuljához hajtva tudja tölteni a telefont.

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.

A KÉSZÜLÉK KARBANTARTÁSA, TÁROLÁSA
A készülék nem igényel karbantartást.
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

Garanciajegy, garanciális ügyintézés, szavatosság:
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!

