
Brezžično pametno držalo za 

magnetno polnjenje 
silux147: Navodila za uporabo 

Čestitamo vam ob nakupu pametnega držala! 
 

V paketu boste prejeli 

• Pametno držalo za magnetno polnjenje, 

• nosilec za nameščanje v zračnike avtomobila, 

• 3 nastavki za navadno polnjenje, 

• napajalni kabel. 

Tehnične lastnosti 

• Frekvenčni pas QI: 110 and 205 kHz. 

• Max energija za QI: max 5W. 

• Model: Q3. 

• Izhodna moč: 9 V / 1,67 A, 5 V / 2 A, 5 V / 1 A, 9 V / 1,67 A. 

• Vhodna moč: 9 V / 2 A, 9 V / 1.67 A, 5 V / 2 A, 9 V 2 A. 

• Velikost zaslona mobilne naprave: 4.0" do 6.5". 

• Material: PC ognjevarni, ABS, ABS + PC. 

• Funkcija: QI, QC 2.0, QC 3.0. 

• Moč polnjenja: 10 W. 

• Certifikata: Qi in CE. 

• Teža: 128 g. 

• Material: ABS plastika + PC. 

Prednosti 

• Hitro magnetno polnjenje, 

• Infrardeča avtomatska indukcija, 

• 360° vrtenje – horizontalna ali vertikalna uporaba, 

• primerno za vse mobilnike, 

• takojšnja zaznava mobilne naprave in začetek polnjenja, 

• tiho delovanje, 

• močna, a hkrati nežna držala, 

• stabilno, in s tem primerno za slabše urejena cestišča, 

• zaščita pred kratkim stikom, nizko napetostjo, prekomernim polnjenjem, prenapetostjo in 

pregrevanjem, 

• ambientalna lučka, 

• silica gel na ročicah ščiti mobilnik, 

• enostavna namestitev v vozilu. 

Namestitev 

1. Priloženi kabel priključite v vtičnico za elektriko v svojem vozilu.   



2. Nato povežite kabel še v pametno držalo (vhod USB na spodnji strani držala).  

3. Pametno držalo namestite v reže zračnika s priloženim nosilcem. Pametno 

držalo je primerno za namestitev v vse avtomobilske reže. 

Uporaba 

Če vaš mobilni telefon podpira brezžično polnjenje, bo držalo to zaznalo. 

Ko boste mobilnik približali (5-20 cm), se bosta stranski teleskopski ročici 

samodejno razprli. Telefon položite v držalo in stranski držali se bosta 

samodejno zaprli. Ko boste želeli uporabljati telefon, se dotaknite senzorja 

na zadnji strani in držalo se bo odprlo. 

 

 

 

 

 

Navadno polnjenje  

Pametno držalo lahko uporabljate za polnjenje mobilnega telefona, čeprav ta ne podpira brezžičnega 

polnjenja.  

Uporabite enega od priloženih nastavkov za navadno polnjenje. Izberite tistega, ki se prilega vašemu 

mobilnemu telefonu. Nastavite ga v odprtino za polnjenje.  

Držalo odprete z dotikom na senzor na zadnji strani. Mobilni telefon, v katerega ste vstavili nastavek za 

polnjenje, postavite v pametno držalo. Nastavek se bo povezal s kolektorjem na držalu in polnjenje se bo 

začelo samodejno.  

Ko boste s polnjenjem zaključili, se ponovno dotaknite senzorja na zadnji strani pametnega držala in iz njega 

vzemite mobilni telefon. 

Opozorila 

1. Pametnega držala ne razstavljajte, ker lahko pride do poškodb ali kratkega stika. 

2. Držala ne tresite. 

3. Hranite ga v suhem in zračnem prostoru. 

4. Ne izpostavljajte ga visokim temperaturam in vodi. 

5. Za čiščenje uporabite le suho krpo. 

6. Hranite ga izven dosega otrok. 

Garancija  

Garancija velja 12 mesecev. Uveljavite jo pri podjetju Suban d.o.o., Kazarje 3, 6320 Postojna. Podjetje bo 

poskrbelo za zamenjavo izdelka ali vračilo denarja. Za uveljavljanje garancije nam v e-sporočilu na 

info@maaarket.si napišite številko vašega naročila. Življenjska doba izdelka je 24 mesecev od datuma 

prevzema. 



Navodila za odlaganje in recikliranje 

Ob odlaganju elektronske opreme bodite pozorni, da jo odvržete v zbiralnik namenjen posebej za električno in elektronsko opremo (EEO). 

Posredujete jo lahko tudi nam (v skladu z Uredbo o električni in elektronski opremi iz Uradnega lista RS, št. 55/2015).  

Bodi pozorni, ko ta izdelek odlagate v smeti. Simbol prečrtanega smetnjaka vas opozarja, da izdelek v EU ne spada v gospodinjske 

odpadke. Poskrbite za okolje in odložite izdelek v pravi zbiralnik. Nepravilno odlaganje lahko povzroči negativne posledice na okolje in 

zdravje ljudi. Za pravilno ravnanje z odpadki se obrnite na najbližji center za ravnanje z odpadki ali trgovino, kjer ste izdelek kupili. 

Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza veljavnim direktivam EU. 

 

Opozorilo! Ni primerno za otroke do 3. let starosti, saj lahko vdihnejo 

ali pogoltnejo majhne delce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proizvaja: Shenzhen Reeshine Electronic Technology Co., Ltd, tel: +86 18668622581, info@reeshine-sz.com 


