
БЕЗЖИЧНО ЗАРЯДНО ЗА КОЛА 

 

 

 

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА 

Благодарим ви за закупуването на безжичното зарядно за кола Deluxe! 
Това Qi безжично зарядно с бързо зареждане зарежда по-бързо от повечето подобни 
продукти, предлагани на пазара.  Съвместимо е с повечето смартфони, независимо от 

размера или формата. Безжично зареждане само за Qi устройства и такива с бързо 
зареждане. Моля, прочетете внимателно това ръководство и го запазете за бъдещи справки. 

 

ДОСТАВКАТА ВКЛЮЧВА 

1 x Безжично зарядно за кола 

1 x USB type-C кабел 

1 x Скоба за вентилационен отвор 

1 x Ръководство за употреба 

 

 



ЗА ПРОДУКТА 

1. 10 W безжично зарядно с международен стандарт Qi за бързо зареждане.  
2. Когато използвате 5 V изходен адаптер, безжичното зарядно устройство поддържа 

5 W заряд, когато използвате стандартен изходен адаптер QI 3.0, безжичното 
зарядно устройство поддържа заряд от 10 W. 

3. Защита от пренапрежение: когато зареждате с QI 3.0 адаптер, входното 
напрежение се увеличава до 9 V, а защитата от пренапрежение се активира при 
достигане на 9.5 V. 

4. Защита от свръхток: когато зареждате с адаптери, съвместими с QI 3.0, токът се 
регулира в зависимост от нуждите на зарежданото устройство, но ако токът 
надхвърли 1.8 А, защитата от свръх ток се активира и рестартира устройството. 

5. Засичане и защита от чужди метални предмети: ако по време на зареждане с 
безжичната система върху индукционната намотка има чуждо метално тяло, 
индикаторът мига, показвайки, че има необичайна промяна в магнитния поток, като 
в същото време токът на веригата за зареждане се редуцира, за да се предотврати 
опасността от изгаряне. 

6. Защита от прегряване: при използване на нашето безжично зарядно устройство, то 
ще засече температурата по време на зареждане. Безжичното зарядно устройство 
ще регулира тока, ще намали температурата или дори ще прекъсне 
електричеството, когато отчете твърде висока температура.  

СПЕЦИФИКАЦИИ 

• Номинално входящо напрежение: DC5V 2A / DC9V 1.67A 
• Номинална честота: 110~205 KHz 
• Ефективност на зареждане:  ≥  72% 
• Разстояние за зареждане: ≤10 мм 
• Поддържа безжичен Qi съвместим протокол за зареждане 

Съвместими устройства 

• SAMSUNG: Galaxy S10/ S10+/S10e /S9 Plus/S9/S8 Plus/S8/S7/S7 Edge; Note 9/ 8/7; 
S6/S6 edge, Note 5 и други Qi съвместими телефони. 

• IPHONE: Xs/ Xs Max/ XR/ X/ 8/ 8 Plus 
• Huawei Mate 20 Pro, Google Pixel 3/ Pixel 3 XL, LG V30/G7 са базирани на 5W Qi 

спецификация.   

 

Съвместими 
вентилационни отвори 

 



СХЕМА НА ПРОДУКТА 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ: 
Моля, обърнете внимание на посочените по-долу изисквания; в противен случай това може 
да доведе до неправилно зареждане, повишаване на температурата при зареждане, 
прекъсващо зареждане или дори невъзможност за зареждане. 
1. Препоръчваме да се ползва QC2.0 / 3.0 адаптер за бързо зареждане (9V / 1.67A) за по-
добри резултати. 
2. Моля, поставете телефона в центъра на сензорната област. 
3. Разстоянието за зареждане е около 2-6 мм. Моля, не слагайте защитен калъф, по-дебел от 
3 мм. 
4. Когато зареждате безжично, уверете се, че няма метални или магнитни предмети по-близо 
от 6 см от зарядното устройство и телефона. 
5. По-ниска температура и по-бързо зареждане: Скоростта на зареждане е по-бърза през 
зимата, отколкото през лятото 
6. Моля, не зареждайте при висока температура и влажна среда, за да не повредите 
веригата. 
7. Дръжте далеч от деца, за да избегнете ненужни инциденти. 
8. Този продукт не включва мобилен телефон. 
  

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА:  

ВНИМАНИЕ: Никога не разтваряйте дръжките със сила. Те са проектирани така, че 
автоматично да засичат телефона и да се отварят автоматично, за да го поставите вътре. 

 
1. Свържете безжичното устройство за зареждане към автомобила с подходящ кабел 

за данни, когато го използвате. 
2. Свържете USB порта с кабела за данни към зарядния порт на колата (напр. към 

гнездото за запалката или към USB порт за зареждане). 

1 Автоматично отдръпваща се щипка 
2 Област за интелигентно засичане 
3 Долна скоба 
4 LED индикатор за статус 
5 Сензор за допир 
6 Скоба за изход 
7 Type-C интерфейс 



3. Използвайки скобата на гърба на устройството, можете да го поставите на всякакъв 
тип вентилационни отвори в колата. 

4. След свързване с източник на захранване от 5V/9V DC, синият индикатор ще светне.
При доближаване на предмет на 5-20 см от устройството, поддържащите рамене 
ще се разтворят. Поставете телефона в зарядното, след което то автоматично ще го
захване. В този момент безжичното зареждане автоматично започва да зарежда 
телефона (мобилен телефон с функция за безжично зареждане) - ще светне зелена
светлина. Ако искате да извадите телефона, трябва да докоснете отгоре в задната 
част на устройството. Когато ръката докосне сензорната точка, двойното рамо на 
устройството автоматично се отваря. Извадете телефона. 

5. Това устройство има защита от пренапрежение, защита от повишаване на 
температурата, защита на магнитното поле, защита от късо съединение – при всяко 
необичайно състояние, то автоматично ще спре да работи. 

ПОЧИСТВАНЕ 
1. Изключете безжичното зарядно за кола от захранването. 
2. Използвайте суха микрофибърна кърпа за почистване. 
3. Избършете внимателно повърхността на безжичното зарядно с микрофибърна кърпа за 

почистване. 

Инструкции за рециклиране и изхвърляне 

Тази маркировка показва, че продуктът не трябва да се изхвърля с други битови 
отпадъци в целия ЕС. За предотвратяване на евентуална вреда на околната среда 
или на човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци; 

рециклирайте го отговорно, за да популяризирате устойчивото повторно използване на 
материалните ресурси. За да върнете използван уред, моля използвайте системите за 
връщане и събиране или се свържете с търговеца, където е закупен продуктът. Те могат да 
приберат този продукт за екологично рециклиране. 

 Декларация на производителя, че продуктът отговаря на изискванията и 
приложимите директиви на ЕО. 


