
ÖSSZECSUKHATÓ VEZETÉK NÉLKÜLI GYORSTÖLTŐ ÁLLVÁNY 

MOBILTELEFONHOZ 

 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

Köszönjük, hogy termékünket választotta! 

Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen a használati utasítást! 
 

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK:  
Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés és 

egyéb balesetveszély kockázatát!  

 

• A készülék törékeny műszaki eszköz, kérjük, óvja a leejtéstől és ütődésektől. Ha a készülék leesik, kár 

keletkezhet benne, ezután a használata már nem biztonságos. 

• Kérjük, ne tegye ki a készüléket erős elektromágnesességnek, ill. rádióhullámoknak, mert ezek a készülék 

meghibásodását okozhatják.  

• Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek, valamint tűző 

napsugárzásnak.  

• A készüléket hűvös, száraz és pormentes helyen tárolja. Nem használható magas hőmérsékletű vagy 

páratartalmú, vagy túlzottan poros helyiségekben.  

• Soha ne nyissa fel a készülék burkolatát, csak szakemberrel intézze annak javítását!  

• Vigyázzon, nehogy víz érje a készüléket!  

• Ne dobja a készüléket tűzbe, mivel a beépített akkumulátor felrobbanhat.  

• Ne hagyja a készüléket kisgyermekek számára elérhető helyen! 

• Ellenőrizze a csomag tartalmát, a tartozékok és a készülék sérülésmentességét! 

• A töltéshez kizárólag megfelelő minőségű, szabványos USB Type-C kábelt használjon.  

• Ne helyezzen mágneses csíkkal ellátott kártyát a töltő közelébe, mert a kártya meghibásodhat! 

• Ne helyezzen fém tárgyakat, vagy fém telefontokot a töltőre! 

• Tartson legalább 20 cm-es távolságot a beültetett orvosi implantátumok és a vezeték nélküli töltő között! 

• Húzza ki a konnektorból, ha nem használja a készüléket! 



 
 
MŰSZAKI ADATOK: 

Bemenet: 5V=3A; 9V=2A; 
Kimenet: 10W (Max) 
Töltési távolság: 3mm-5mm 
Bemeneti csatlakozó: Type-C 

 

A DOBOZ TARTALMA: 

Összecsukható vezeték nélküli gyorstöltő 
állvány 
USB Type-C kábel 
Használati útmutató

A TERMÉK LEÍRÁSA: 

Összecsukható vezeték nélküli gyorstöltő állvány, mely Android és iPhone készülékekhez egyaránt 
használható! 
A biztonságos és hatékony töltést 10W-os kimenő teljesítménnyel garantálja. 
A töltő kompatibilis minden olyan Qi szabványos vezeték nélküli technológiával ellátott 
telefonnal, amelyekbe ezt a technológiát gyárilag beépítették. 
 

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA 

1. Számítógépéhez, vagy az elektromos hálózathoz való 
csatlakozáshoz használja a gyárilag mellékelt USB Type-C 
kábelt! 

 
 

2. Csatlakoztatás után a készülék egy kis piros fény 
felvillanásával és egy kék LED folyamatos világításával jelzi 
készenléti állapotát! 
 
 
 

3. A töltés elindulásához húzza le az állvány alját egészen a 
talpazatig, és ebben a pozícióban helyezze rá telefonját a 
töltőállványra állított, vagy fektetett helyzetben! A vezeték 
nélküli töltés a készülék helyes felhelyezése után 
automatikusan elindul! 
 
 

 

4. A töltés ideje alatt a piros LED lámpa folyamatosan világít! 
 
 

5. A készülék feltöltődése után tolja fel az állvány alját, így az 
a továbbiakban tartóként funkcionál! 
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