
Navodila za uporabo 

 

Čestitamo za izbiro Pametnega držala z avtomatskim hitrim QI polnjenjem Super Fast 

Rapid 2. 

 

Najprej naj vam predstavimo nekaj dejstev o pametnem držalu pred vami: 

- Pametno držalo polni z močjo do 10 W in podpira mednarodni standard polnjenja QI. 

- Standard polnjenja QI za prenos elektrike uporablja magnetno indukcijo. Razdalja med 

napravo, ki jo polnite, in polnilno ploščo ne sme biti prevelika (manjša od 10 mm). 

- Ko uporabljate adapter z izhodno močjo 5 W, bo pametno držalo polnilo z močjo 5 W. 

Če uporabljate adapter s standardom QI3.0, bo pametno držalo lahko polnilo s polno 

močjo 10 W. 

- Zaščita pred prenapetostjo. Ob uporabi QI3.0 adapterja in je vhodna napetost 9 V, bo 

zaščita pred prenapetostjo začela delovati, ko bo polnjenje preseglo 9,5 V. 

- Zaščita pred kratkimi stiki. Pametno držalo se bo samodejno ponovno zagnalo, če bo 

el. tok nad 1.8 A. 

- Na polnilno ploščo ne polagajte kovinskih predmetov. Ko jih pametno držalo zazna, 

bo lučka na boku držala začela utripati. Znižala se bo moč polnjenja in tako samodejno 

preprečila pregrevanje ali vžig. 

- Zaščita pred pregrevanjem. Med polnjenjem bo pametno držalo zaznal povišano 

temperaturo naprave, ki jo polnite. Prilagodila se bo moč el. toka ali se bo polnjenje 

popolnoma prekinilo, da prepreči pregrevanje. 

 

Navodila za uporabo 

1. Priloženi kabel priključite v elektriko v svojem vozilu. 

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

3. Pametno držalo namestite v reže zračnika s pomočjo priloženega nosilca. 

4. Ko bo pametno držalo zaznalo, da se bliža naprava (5-20 cm), se bodo stranki 

teleskopski držali samodejno razprli. Telefon položite v držalo in držali se bodo 

samodejno zaprli.  

5. Za ponovno odpiranje se dotaknite senzorja za dotik na zadnji strani pametnega 

držala. 

 

Oznaka svetlobnega indikatorja: 

modra lučka - pametno držalo deluje (5 V - 9 V). 

zelena lučka - brezžično polnjenje je v teku. 

  


