
PAMETNI BREZŽIČNI POLNILEC IN DRŽALO ZA TELEFON DELUXE 

 

 

 

NAVODILA ZA UPORABO 

Zahvaljujemo se vam za nakup avtomobilskega polnilnika  Deluxe! 

Ta naprava je zasnovana za brezžično polnjenje mobilnih telefonov v Qi standardu. Polni hitreje kot 

običajni avtomobilski brezžični polnilniki na trgu.  Nosilec je združljiv z večino pametnih telefonov, 

ne glede na velikost in obliko. Brezžično polnjenje pa je omogočeno le tistim mobilnim telefonom, 

ki so v Qi standardu. Pred uporabo natančno preberite navodila in jih shranite za morebitno 

kasnejšo uporabo.  

 

PAKET VSEBUJE 

1 x nosilec s funkcijo brezžičnega polnjenja 

1 x USB kabel tipa C 

1 x sponka za režo ventilacije 

1 x navodila za uporabo 

 

 



O IZDELKU 

1. 10W brezžični polnilnik z mednarodnim standardom Qi, podpira hitro polnjenje. 

2. Če uporabljate 5V izhodni adapter, potem brezžični polnilnik podpira obremenitev 5W, 

pri uporabi standardnega izhodnega adapterja QI3.0 pa brezžični polnilnik podpira 

obremenitev 10W. 

3. Prenapetostna zaščita: pri polnjenju z adapterjem QI3.0 se vhodna napetost poveča na 

9V, prenapetostna zaščita bo delovala, ko doseže 9,5 V. 

4. Zaščita pred prekomernim tokom: ko se priključite na adapterje, ki ustrezajo QI3.0, se 

tok prilagodi trenutnim povratnim potrebam naprave za obremenitev, vendar se zaščita 

pred prekomernim tokom in ponastavitev naprave izvedeta, ko tok presega 1,8 A. 

5. Zaznavanje in zaščita pred kovinskimi predmeti: v kolikor se v bližini območja 

inteligentnega zaznavanja pojavi kovinski tujek, bo pričela utripati indikatorska lučka, da 

vas opomni, da je zaznana nenavadna sprememba magnetnega toka.  Hkrati se bo 

zmanjšal tok zaznavnega tokokroga za polnjenje, da se prepreči pregrevanje. 

6. Zaščita pred previsoko temperaturo; med uporabo našega brezžičnega polnilnika bo ta 

med polnjenjem zaznal temperaturo naprave. Brezžični polnilnik bo reguliral tok, znižal 

temperaturo ali celo izklopil električni tok, ko gre za opozorilno temperaturo.  

 

 

SPECIFIKACIJE 

 Nazivna vhodna napetost DC5V 2A / DC9V 1.67A 

 Nazivna frekvenca: 110~205 KHz 

 Učinkovitost polnjenja:  ≥  72% 

 Polnilna razdalja: ≤10 mm 

 Zdržljivo z napravami, ki podpirajo Qi polnenje 

Združljivo z naslednjimi napravami; 

 SAMSUNG: Galaxy S10/ S10+/S10e /S9 Plus/S9/S8 Plus/S8/S7/S7 Edge; Note 9/ 8/7; 
S6/S6 edge, Note 5 in ostali Qi pametni telefoni. 

 IPHONE: Xs/ Xs Max/ XR/ X/ 8/ 8 Plus 

 Huawei Mate 20 Pro, Google Pixel 3/ Pixel 3 XL, LG V30/G7 so 5W Qi specifike, ki služijo 
kot osnova.  

 

Primerno za naslednje 
zračne reže 

 



SESTAVNI DELI IZDELKA 

 

 

 

 

PREVIDNOSTNI UKREPI: 
Bodite pozorni na naslednje zahteve; v nasprotnem primeru lahko pride do nenormalnega 
polnjenja, visokih temperatur polnjenja, motečega polnjenja ali celo ne-polnjenja. 
1. Za boljše polnjenje priporočamo uporabo hitrega polnilnika QC2.0 / 3.0 (9V / 1.67A). 
2. Telefon postavite na sredino območja inteligentnega zaznavanja. 
3. Razdalja polnjenja je približno 2-6 mm. Telefon imate lahko le v zaščitnem ovitku, ki ni debelejši 
od 3mm.   
4. Med brezžičnim polnjenjem pazite, da imate kakršnekoli kovinske ali magnetne predmete od 
polnilnika in telefona oddaljene vsaj 6 cm.  
5. Nižja temperatura in hitrejše polnjenje: Hitrost polnjenja je pozimi hitrejša kot poleti. 
6. Prosimo, da telefona ne polnite v visokih temperaturah in vlagi, da ne bi prišlo do poškodb 
tokokroga. 
7. Hranite izven dosega otrok, da se izognete nepotrebnim nesrečam. 
8. Ta paket ne vsebuje mobilne naprave. 
  

NAVODILA ZA UPORABO:  

 

POZOR: ročk nikoli ne odpirajte s silo. Ročke so zasnovane tako, da samodejno zaznajo 
telefon in se samodejno razprejo, da lahko vstavite telefon.  

 

1. Za uporabo naprave za brezžično polnjenje, jo povežite z ustreznim podatkovnim kablom. 

2. Priključite USB-vhod na podatkovni kabel v polnilni vmesnik v avtomobilu (npr. cigaretni 

vžigalnik in USB-polnilni vhod v avtomobilu). 

3. S pomočjo sponke za zračne reže na hrbtni strani naprave, napravo namestite kamorkoli 

na zračno režo v avtomobilu.  

1 Avtomatska izvlečna ročka 

2 Območje inteligentnega 
zaznavanja 

3 Spodnji nosilec 

4 LED indikator stanja 

5 Gumb/senzor zaznavanja na 
dotik 

6 Sponka za režo ventilacije 

7 Reža za USB kabel tipa-C  



4. Ko se naprava napaja z napetostjo 5V-9V DC, utripa modra indikatorska lučka. Ko je v 

bližini naprave predmet na razdalji 5cm -20 cm, se avtomatska izvlečna ročka odpre.

Telefon položite med ročki in naprava bo samodejno vpela telefon. Na tej točki bo

brezžično polnjenje samodejno polnilo telefon (mobilni telefon s funkcijo brezžičnega

polnjenja) - zasveti zelena lučka.  Če želite telefon odstraniti, se morate dotakniti gumba

za zaznavanje na hrbtni strani nosilca. Ko se ročke odprejo odstranite telefon.

5. Ta naprava ima zaščito pred prenapetostjo, zaščito pred previsoko temperaturo, zaščito

magnetnega polja, zaščito pred kratkim stikom, če naprava deluje neobičajno, bo

samodejno prenehala delovati.

ČIŠČENJE 

1. Polnilnik/nosilec izključite iz električnega napajanja.
2. Uporabite suho čistilno krpo iz mikrovlaken.
3. S krpo iz mikrovlaken nežno obrišite površino nosilca.

Pravilno odlaganje odpadkov 

Simbol prekrižanega smetnjaka na izdelku ali na njegovi embalaži označuje, da takšnega 

izdelka ne smemo šteti za gospodinjski odpadek po vsej EU. Če boste poskrbeli za 

pravilno odlaganje izdelka, boste preprečili morebitne negativne posledice za okolje in 

človeško zdravje, ki bi jih sicer povzročilo neprimerno rokovanje s tem izdelkom. Recikliranje 

materialov pomaga pri varstvu narave in naravnih virov. Za bolj podrobne informacije o recikliranju 

tega izdelka se obrnite na pristojne službe, svoj center za odlaganje gospodinjskih odpadkov ali 

trgovino, kjer ste izdelek kupili. 

 Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza zahtevam veljavnih direktiv ES. 

https://vigoshop.si/

