Handy Wing Wireless
Obsah balení:
1. Bezdrátový držák mobilních telefonů do auta
2. Úchytka do mřížky ventilace
3. USB kabel
NÁVOD K POUŽITÍ
HANDY WING WIRELESS je kompatibilní se všemi smartphony,
podporujícími funkci bezdrátového nabíjení.
UCHYCENÍ DRŽÁKU DO AUTA
Odšroubujte nástavec, umístěný na zádech držáku a vsuňte jej do
mřížky ventilace. Dříve než obě části držáku spojíte, zkontrolujte směr
závitu (obr.1)
Připojte MicroUSB kabel k USB nabíječce s nabíjecím proudem min. 2
A a připojte do MicroUSB slotu na držáku HANDY WING WIRELESS.
UCHYCENÍ DO MŘÍŽKY VENITLACE
Zkontrolujte mřížku ventilace a ujistěte se, že vložením nástavce
držáku neomezíte manuální ovládání nastavení směru vzduchu. Ujistěte se také, že nastavený proud
vzduchu vám vyhovuje; jakmile vsunete nástavec do mřížky ventilace, bude těžké směr vzduchu
měnit. Různé druhy mřížek vyžadují různé způsoby uchycení. Nedoporučujeme vám použití přílišného
tlaku na mřížku ventilace, mohli byste ji poškodit.
VLOŽENÍ TELEFONU DO DRŽÁKU
Díky One Hand Gravity Systému, se držák HANDY WING WIRELESS automaticky zavře, jakmile
do něj vložíte telefon (obr. 2/3). Ujistěte se, že jste připojili USB kabel, který je součástí balení, do
konektoru pro zapalovač cigaret pomocí autonabíječky (není součástí balení).
POLOHOVÁNÍ TELEFONU
Nastavte držák telefonu tak, aby displej telefonu v něm umístěném, byl ve vámi požadované poloze.
TECHNICKÉ SPECIFIKACE:
Vstup: 5V 2A / 9V 1.67A
Výstup: 5V 1A/9V 1.1A

Handy Wing Wireless
Obsah balenia:
1. Bezdrôtový držiak mobilních telefónov do auta
2. Úchytka do mriežky ventilácie
3. USB kábel
NÁVOD NA POUŽITIE
HANDY WINGS WIRELESS je kompatibilný so všetkými smartphonmi,
podporujúcimi funkciu bezdrôtového nabíjania.
UCHYTENIE DRŽIAKU DO AUTA
Odskrutkujte nadstavec umiestnený na zadnej strane držiaku a vsunte
ho do mriežky ventilácie. Skôr, než obidve časti držiaku spojíte,
skontrolujte smer závitu (obr.1)
Pripojte MicroUSB kábel k USB nabíjačke s nabíjacím prúdom min. 2 A a
pripojte do MicroUSB slotu na držiaku HANDY WINGS WIRELESS.
UCHYTENIE DO MRIEŽKY VENTILÁCIE
Skontrolujte mriežku ventilácie a uistite sa, že vložením nadstavca držiaku neobmedzíte manuálne
ovládanie nastavenia smeru vzduchu. Uistite sa tiež, že nadstavený prúd vzduchu vám vyhovuje;
akonáhle vsuniete nadstavec do mriežky ventilácie, bude ťažké smer vzduchu meniť. Rôzne druhy
mriežok vyžadujú rôzne spôsoby uchytenia. Nedoporučujeme vám použite přílišného tlaku na
mriežku ventilácie, mohli by ste ju poškodiť.
VLOŽENIE TELEFÓNU DO DRŽIAKU
Vďaka One Hand Gravity Systému sa držiak HANDY WINGS WIRELESS automaticky zavrie
akonáhle do neho vložíte telefón (obr.2/3). Uistite sa, že ste pripojili USB kábel, ktorý je súčasťou
balenia, do konektora pre zapalovač cigariet pomocou autonabíjačky (nie je súčasťou balenia).
POLOHOVANIE TELEFÓNU
Nastavte držiak telefónu tak, aby displej telefónu v ňom umiestnený, bol vo vami požadovanej
polohe.
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE:
Vstup: 5V 2A / 9V 1.67A
Výstup: 5V 1A/9V 1.1A

