
Uporaba: 

1. Brezžično polnilno postajo QI Fast Charge priključite v elektriko s kablom MICRO USB. Ko bo 

polnilna postaja vključena, bo zasvetila bela lučka. 

2. Počakajte, da se na polnilni postaji prižge modra lučka. Polnilna postaja je pripravljena za 

brezžično polnjenje naprav. 

3. Napravo, ki omogoča brezžično polnjenje prek tehnologije QI, postavite na polnilno postajo. 

Zasvetila bo zelena lučka. 

4. Ko boste napravo odstranili s polnilne postaje, bo ponovno svetila modra lučka. 

5. Če med uporabo začne utripati rdeča lučka, je prišlo do napake (npr. pregrevanje, prekinitev 

električnega toka,... ). Naprava se bo ponovno zagnala in ponovila točko 2. 

 

Opozorilo: Modeli produkta različno pokažejo stanje delovanja in pripravljenosti ( angl. ON/OFF). 

Razlaga lučk: 

BELA: Naprava je priključena. 

: Naprava je pripravljena za brezžično polnjenje. MODRA

ZELENA/ : Poteka polnjenje. (modra utripajoča) MODRA

RDEČA (utripa): Prišlo je do napake (npr. pregrevanje, prekinitev el. toka, ipd.) 

 

Opozorila: 

Ob nepravilni uporabi naprave lahko pride do požarov, eksplozije ali drugih nevarnosti. 

1. Pred uporabo preverite, da na postaji in kablu ni poškodb.  

2. Če se polnjenje nenehno prekinja preverite: 

 da je naprava dovolj blizu polnilne postaje. 

 da uporabljate kabel primeren kabel USB (1,5 - 2,0 A). Z neprimernim kablom USB 

postaja morda ne bo polnila naprav ali pa bo polnjenje pogosto prekinjeno. 

 da prihaja v polnilno postajo več električnega toka, kot ga ta oddaja s polnjenjem. 

Razlika v električnem toku lahko povzroči poškodbe polnilne postaje. 

 

3. Na napravo ne polagajte občutljive opreme ali elektromagnetnih predmetov. 

4. Polnite le naprave, ki omogočajo polnjenje s tehnologijo QI. 

5. Če se polnilna postaja pregreva, jo izključite iz elektrike. Ponovno jo priključite, ko se ohladi. 

6. Polnilna postaja se ne sme zmočiti. Shranjujte jo na sobni temperaturi (ne prevroče, ne 

premrzlo). 

7. Ne odpirajte, mečite ali tresite polnilne postaje.Polnilna naprava lahko vpliva na delovanje 

medicinskih naprav. Napravi naj bosta narazen vsaj 16 cm. Če pride do motenj, polnilno 

napravo izključite iz elektrike in sledite navodilom za uporabo medicinske naprave. 


