PILOT ACTIVE WIRELESS
Obsah balení:
1. Držák mobilních telefonů do auta s funkcí
bezdrátového nabíjení
2. Nastavitelný držák s přísavkou Easyllift
lever
3. USB kabel
NÁVOD K POUŽITÍ
PILOT ACTIVE WIRELESS je kompatibilní se
všemi smartphony, podporujícími funkci
bezdrátového nabíjení. Ujistěte se, že váš
smartphone touto vlastností disponuje.
UCHYCENÍ DRŽÁKU DO AUTA
(Obr. 1). Odšroubujte kroužek, umístěný na zadní straně těla držáku a pomocí
spojovací kuličky přichyťte k přísavce. Vložte MicroUSB kabel do USB nabíječky
s minimálním nabíjecím proudem nejméně 2 A a připojte ho do MicroUSB slotu.
PŘICHYCENÍ NA ČELNÍ SKLO
(Obr. 2). Před uchycením přísavky důkladně čelní sklo očistěte. Zvolte správnou
pozici na skle, nadzvedněte páčku Easyllift leveru (3), přiložte přísavku ke sklu a
vraťte páčku zpět do původní pozice.
PŘICHYCENÍ K PALUBNÍ DESCE
(Obr. 3) Nejdříve důkladně očistěte povrch palubní desky. Zvolte správnou pozici,
nadzvedněte páčku Easyllift leveru (3), přísavku přiložte k palubní desce a páčku
spusťte do původní polohy.
VLOŽENÍ TELEFONU
(Obr. 4) Přibližte telefon k držáku a najděte polohu, ve které se aktivuje funkce
bezdrátového nabíjení. Jakmile se telefon začne nabíjet, lehce ho přitlačte k
držáku. Boční klapky se automaticky zavřou a udrží tak telefon v držáku. Ujistěte
se, že jste připojili USB nabíjecí kabel (součástí balení) k autonabíječce (není
součástí balení), vložené do cigaretového zapalovače.
SPECIFICATIONS:
Vstup: 5V 2A
Výstup: 5V 1A

PILOT ACTIVE WIRELESS
Obsah balenia:
1. Držiak mobilných telefónov do auta s funkciou
bezdrôtového nabíjania
2. Nadstaviteľný držiak s prísavkou Easyllift lever
3. USB kábel
NÁVOD NA POUŽITIE
PILOT ACTIVE WIRELESS je kompatibilný so
všetkými smartphonmi, podporujúcimi funkciu
bezdrôtového nabíjania. Uistite se, že váš
smartphone touto vlastnosťou disponuje.
UCHYTENIE DRŽIAKU DO AUTA
(Obr. 1). Odskrutkujte krúžok, umiestnený na
zadnej strane tela držiaku a pomocou spojovacej
guličky prichyťte k prísavke. Vložte MicroUSB kábel do USB nabíjačky s minimálnym
nabíjacím prúdom najmenej 2 A a pripojte ho do MicroUSB slotu.
PRICHYTENIE NA ČELNÉ SKLO
(Obr. 2). Pred uchytením prísavky dôkladne čelné sklo očistite. Zvoľte správnu
pozíciu na skle, nadvihnite páčku Easyllift leveru (3), priložte prísavku ku sklu a
vráťte páčku späť do pôvodnej pozície.
PRICHYTENIE K PALUBOVEJ DOSKE
(Obr. 3) Najprv dôkladne očistite povrch palubnej dosky. Zvoľte správnu pozíciu,
nadvihnite páčku Easyllift leveru (3), prísavku priložte k palubnej doske a páčku
spustite do pôvodnej polohy.
VLOŽENIE TELEFÓNU
(Obr. 4) Priblížte telefón k držiaku a nájdite polohu, v ktorej sa aktivuje funkcia
bezdrôtového nabíjania. Keď sa telefón začne nabíjať, ľahko ho pritlačte k držiaku.
Bočné klapky sa automaticky zavrú a udržia tak telefón v držiaku. Uistite sa, že ste
pripojili USB nabíjací kábel (súčasť balenia) k autonabíjačke (nie je súčasť balenia),
vložený do cigaretového zapaľovača.
ŠPECIFIKÁCIE:
Vstup: 5V 2A
Výstup: 5V 1A

