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Samozavírací držák
s bezdrátovým
nabíjením

CZ Návod k obsluze
SK Návod na použitie

Obsah balení
Tělo držáku pro mobilní zařízení
Úchy t – 2 ks
USB / USB-C kabel
Návod k obsluze

Začínáme
Vyber te si jeden z úchy tů - do ventilační mřížk y
nebo na čelní sklo a palubní desku (dlouhý
úchy t). Dík y integrované nano-podložce
je možné tento úchy t v yužít jak na čelní sklo,
tak i na palubní desku.

Uchycení na čelní sklo
Na úchy tu držáku se nachází páčka,
k terá slouží k fixaci přísavk y. Pro upevnění
držáku na sklo páčku posuňte a držák se
zafixuje na místě.

Uchycení na palubní desku
Pro připevnění na palubní desku se používá
stejný typ úchy tu, jako pro čelní sklo.
Odstraňte igelitov ý chránič z integrované
nano-podložk y (přísavk y) a upevněte stejným
způsobem jako na čelní sklo.

Uchycení do ventilační mřížky
Povolte utahovací šroub úchy tu, vložte
do ventilační mřížk y a poté šroub utáhněte,
abyste zafixovali držák na místě.

Uchycení
na čelní sklo

USB - C
konektor

Na palubní
desku

Bezdrátové
nabíjení – Qi

Do mřížky
ventilátoru

Čelisti jsou rozevřené a po vložení mobilního
telefonu se automatick y pomocí snímacího
čidla sevřou. Pro rozevření čelistí použijte
dotyková tlačítka umístěná po stranách držáku.
Pro vložení mobilního telefonu většího rozměru
můžete v yužít v ýsuvnou spodní čelist
na těle držáku.
Pro ma ximální pohodlí v yužijte spodní
nastavitelnou odkládací plochu a nastavení
úhlu v yužijte 360° otočný kloub. Hlavní část
držáku doporučujeme natočit USB-C por tem
směrem dolů.
Pokud jsou čelisti při instalaci zavřené,
otevřete je opět dotekem na boční plochy.

Bezdrátové nabíjení
V balení naleznete USB/USB-C napájecí kabel
- jeden konec připojte k držáku, druhý do USB
zdířk y v autě nebo adaptéru. Pro nabíjení
ma ximálním v ýkonem je třeba, aby zdroj
napájení posk y toval v ýkon v yšší než 15 W.
Držák má ve spodní části zabudované
signalizační LED kontrolku, po připojení
napájení svítí modře. Při vložení mobilního
telefonu s podporou bezdrátové technologie
Qi se LED rozsvítí zeleně a spustí se nabíjení.
Pokud se tak nestane, zkontrolujte zda jste
provedli všechny krok y dle tohoto návodu,
případně zda Váš mobilní telefon
podporuje technologii Qi.

Údržba a bezpečnostní
upozornění:
Pro čistění v ýrobku používejte vlhk ý hadřík.
Nepoužívejte rozpouštědla ani čisticí prostředky!
Při ovládání dbejte pok ynů v ýrobce vašeho
mobilního zařízení. Chraňte před vlhkem,
vysokými teplotami a mechanickým poškozením!
Vysloužilý v ýrobek nikdy nev yhazujte
do běžného komunálního odpadu.
Odevzdejte v ysloužilý v ýrobek na příslušném
sběrném místě, kde zajistí jeho ekologickou
lik vidaci. Pro získání podrobnějších informací,
kde se takové místo nachází a jak zacházet
s v ysloužilým v ýrobkem se informujte
u svého prodejce či na obecním úřadě.
Zařízení můžete také odevzdat přímo
prodejci nebo na něk teré z poboček
ADART COMPUTERS s.r.o.
Nakládání s v ýrobkem v rozporu
s uvedenými pok yny je nezákonné!

Obsah balenia
Telo držiaka pre mobilné zariadenia
Úchy t – 2 ks
USB / USB-C kábel
Návod na obsluhu

Začínáme
Vyber te si jeden z úchy tov - do ventilačné
mriežk y alebo na čelné sklo a palubnú
dosku (dlhý úchy t). Vďaka integrovanej
nano-podložke je možné tento úchy t v yužiť
ako na čelné sklo, tak i na palubnú dosku.

Uchytenie na čelné sklo
Na úchy tke držiaku sa nachádza páčka,
k torá slúži na fixáciu prísavk y. Pre upevnenie
držiaku na sklo páčku posuňte a držiak
sa zafixuje na mieste.

Uchytenie na palubnú dosku
Pre pripevnenie na palubnú dosku sa používa
rovnaký typ úchytu, ako pre čelné sklo.
Odstráňte igelitový chránič z integrovanej
nano-podložky (prísavky) a upevnite
rovnakým spôsobom ako na čelné sklo.

Uchytenie do ventilačné mriežky
povoľte uťahovací skrutku úchy tu, vložte
do ventilačné mriežky a potej skrutku utiahnite,
aby ste zafixovali držiak na mieste.
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Bezdrôtové
nabíjanie – Qi

Do mriežky
ventilátora

Čeľuste sú roztvorené a po vložení mobilného
telefónu sa automaticky pomocou snímacieho
senzora zovrú. Pre roztvorenie čeľustí použite
dotykové tlačidlá umiestnené po stranách
držiaka.
Pre vloženie mobilného telefónu väčšieho
rozmeru môžete v yužiť v ýsuvnou spodnú
čeľusť na tele držiaka.
Pre ma ximálne pohodlie v yužite spodnú
nastaviteľnou odkladaciu plochu a nastavenie
uhlu v yužite 360 ° otočný kĺb. Hlavná časť
držiaku doporučujeme natočiť USB-C portom
smerom nadol.
Ak sú čeľuste pri inštalácii zatvorené,
otvor te je opäť dotykom na bočné plochy.

Bezdrôtové nabíjanie:
V balení nájdete USB / USB-C napájací kábel
- jeden koniec pripojte k držiaku, druhý
do USB konek tora v aute alebo adaptéra.
Pre nabíjanie maximálnym výkonom je potrebné,
aby zdroj napájania posk y toval v ýkon
viac ako 15W.
Držiak má v spodnej časti zabudované
signalizačná LED kontrolku, po pripojení
napájania svieti na modro. Pri vložení
mobilného telefónu s podporou bezdrôtovej
technológie Qi sa LED rozsvieti zelene
a spustí sa nabíjanie. Ak sa tak nestane,
skontrolujte či ste urobili všetk y krok y
podľa tohto návodu, prípadne či Váš
mobilný telefón podporuje technológiu Qi.

Údržba a bezpečnostné
upozornenia:
Na čistenie v ýrobku používajte vlhkú
handričku. Nepoužívajte rozpúšťadlá
ani čistiace prostriedk y! Pri ovládaní dbajte
pokynov výrobcu vášho mobilného zariadenia.
Chráňte pred vlhkom, v ysok ými teplotami
a mechanickým poškodením! Vyslúžilý výrobok
nikdy nevyhadzujte do bežného komunálneho
odpadu. Odovzdajte v yslúžilý v ýrobok na
príslušnom zbernom mieste, kde zaistí jeho
ekologickú likvidáciu. Pre získanie podrobnejších
informácií, kde sa také miesto nachádza
a ako zaobchádzať s v yslúžilým v ýrobkom
sa informujte u svojho predajcu či na obecnom
úrade. Zariadenie môžete tiež odovzdať
priamo predajcovi alebo na niek torej
z pobočiek ADART COMPUTERS s.r.o.
Nakladanie s v ýrobkom v rozpore
s uvedenými pok ynmi je nezákonné!

TECHNICKÁ PODPORA
PRO ČR A SK
Máte dotaz k reklamaci
nebo k zakoupenému zboží
z nabídky Aligator?
Neváhejte se nás zeptat na naší
adrese: dotazy@adart.cz,
nebo nás kontaktovat
Po – Pá, 9:30 – 17:00 hodin
na Tel: +420 211 222 925.

TECHNICKÁ PODPORA
PRE ČR A SK
Máte dotaz kvôli reklamácii
alebo zakúpenému výrobku
z ponuky Aligator?
Neváhajte sa nás spýtať na našej
adrese: dotazy@adart.cz,
alebo nás kontaktovať
Po – Pi, 9:30 – 17:00 hodín
na Tel: +420 211 222 925.

ADART COMPUTERS s. r. o.
Čimická 717/34,
182 00 Praha 8 I CZ
www.aligator.cz

