
 

Držák C9 s Qi nabíjením 
S přísavkou a uchycením do mřížky ventilace 

 

Instalace – postupujte společně s obrázky v originálním (anglickém návodu) 

1.Vyjměte držák z krabičky a spojte oba díly. V místě kloubu dotáhněte matku, aby se držák 

samovolně nepohyboval. Povolením lze nastavit držák do jiné polohy. Po nastavení polohy, vždy 

matku opět utáhněte. 

2.Zapojte přiložený kabel do konektoru na spodní straně držáku. Druhý konec zasuňte do auto 

nabíječky. Pro rychlonabíjení použijte nabíječku s podporou Qualcomm Quickcharge (9 V a 1,67A), 

pro nabíjení normální rychlostí použijte nabíječku s výstupem (5 V / 2 A). Při použití jiné nabíječky 

může držák nabíjet pomalu nebo vůbec. 

3.Stiskněte tlačítko na úchytu a nasuňte držák do mřížky ventilace a pomocí aretační matky upravte 

polohu držáku. 

4.Vložení telefonu: Držák je vybaven infračerveným čidlem, které je umístěno na přední straně ve 

spodní části držáku. Když telefon přiblížíte k držáku, jeho čelisti se automaticky rozevřou. Telefon 

vložte do držáku a čelisti ho automaticky sevřou. 

5.Vyjmutí telefonu: Na levé straně držáku ve spodní části je umístěno dotykové tlačítko. Přiložením 

prstu na tlačítko se držák rozevře a telefon můžete vyjmout. 

6. LED diody indikují stav držáku:  

1. nesvítí – není připojeno nabíjení 

2. červeně svítí – nenabíjí, nabíjení připojeno 

3. modře svítí – nabíjí 

4. červeně bliká – nesprávná činnost 

 

Důležitá upozornění: 

1.Chraňte držák před vlhkostí. Není vodotěsný. 

2.Nevystavujte držák teplotám mimo rozmezí: -20 °C do +45 °C. 

 

Pokud LED diody blikají červeně, může to být některou z následujících příčin: 

1. Nabíječka není kompatibilní. Nedodává správný proud. 

2. Nabíjecí kabel není kompatibilní – použijte prosím přiložený, nebo dostatečně kvalitní 

kabel. 

3. Pouzdro telefonu brání bezdrátovému nabíjení – tloušťka 

4. pouzdra by neměla přesáhnout 2 mm. 

5. Telefon není uložen do středu bezdrátové nabíječky. 

6. Na telefonu nebo pouzdře je magnet nebo kov, který brání 

7. nabíjení. 

8. Telefon nepodporuje bezdrátové nabíjení standardu Qi. 
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