
Bezdrátová nabíječka

Uživatelská příručka
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Popis produktu

 
a - Nabíjecí cívky
b - Opěrná plocha
c - Opěrka pro telefon 
d - LED indikátor
e - Ventilační otvory
f - microUSB konektor
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Předtím, než začnete přístroj používat, tak si
přečtěte tuto příručku, abyste zajistili jeho 
bezpečné a správné používání.

Obrázky se mohou od skutečného produktu
lišit. Mohou se změnit bez předchozího 
upozornění. 

Před použitím nabíječky se ujistěte, že je 
kompatibilní s vaším zařízením (mobilním 
telefonem).

 
 Používání bezdrátové nabíječky

1. Připojte svou nabíječku k bezdrátové
nabíječce kabelem s microUSB konektorem.
Poté umístěte podporované mobilní zařízení
(telefon) na opěrku (viz obrázek     1  ).                

2. Po úplném nabití mobilního zařízení vyjměte
mobilní zařízení z opěrky.

•

•

Používejte pouze schválené nabíječky 
(5 V, 2 A a 9 V, 1,67 A).

Bezdrátové nabíjecí kryty a nabíječky se 
prodávají i samostatně.

Bezdrátová nabíječka by měla zůstat blízko

 

elektrické zásuvky a měla by být při nabíjení 
snadno  přístupná.

•

http://www.samsung.com
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Bezdrátové nabíjení nemusí fungovat
správně, pokud jste k mobilnímu zařízení
připojili silnostěnné pouzdro. Pokud je vaše 
pouzdro příliš silné, odstraňte jej před
umístěním mobilního zařízení na opěrku 
pro  telefon.

Pokud umístíte mobilní zařízení na výšku, 
nemusí se nabíjet.

Rychlé bezdrátové nabíjení

Pokud je k mobilnímu zařízení připojena
náhlavní souprava, umístěte mobilní
zařízení na opěrku na šířku.

Chcete-li používat rychlé bezdrátové nabíjení, 
umístěte do nabíjecího stojanu mobilní zařízení, 
které podporuje rychlé bezdrátové nabíjení.

 

 
 
 

 
 

Použijte pouze schválené nabíječky, které

! podporují rychlé nabíjení (např.: EP-TA20
serie, 9 V/1,67 A).

Parametry
Rozměry: 155 × 85 × 9,9 mm
Kompatibilita: Samsung Galaxy S7 / Samsung 
Galaxy S7 Edge / Samsung Galaxy NOTE 5 / 
Samsung Galaxy S6 Edge+ a jiné telefony 
kompatibilní s Qi.
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Bezpečnostní informace
Před použitím přístroje si přečtěte všechny
bezpečnostní informace, abyste zajistili bezpečné 
a správné používání.

Používejte pouze baterie, nabíječky,
příslušenství a spotřební materiál schválené
výrobcem.

Nedotýkejte se zařízení vlhkýma rukama.

Zařízení lze používat v místech s okolní teplotou 
od 0 °C do 35 °C. Vypnuté zařízení můžete
uchovávat při okolní teplotě -20 °C až 50 °C.
Použití nebo skladování zařízení mimo
doporučené teplotní rozsahy mohou zařízení
poškodit nebo zkrátit životnost baterie.

Zabraňte kontaktu microUSB konektoru  nabíječky 
s vodivými materiály, jako jsou kapaliny, prach, 
kovové prášky a ostatní vodivé materiály. 

 

 

Nezakrývejte ventilační otvory nabíječky. 

Nedovolte dětem ani zvířatům olizovat přístroj. 

Nerozebírejte a neopravujte nabíječku.

Karty s magnetickým proužkem, včetně
debetních a kreditních karet, telefonních karet, 
CCS karet a karet městské hromadné dopravy 
mohou být magnetickými poli nabíječky 
poškozeny.




