
[G850 PRO]
HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Gyártó: 
KGK Trade sp. Z o.o.sp. k.
ul. Ujastek 5B, 
31-752 Krakkó
Lengyelország

A készlet specifikációi és tartalma előzetes értesítés nélkül változhatnak. 
Elnézést kérjük a kellemetlenségekért.

A KGK Trade kijelenti, hogy ez az XBLITZ G850 PRO készülék kompatibilis 
a 2014/53 / EU irányelv jelentős követelményeivel. Ennek a nyilatkozatnak 
a szövege megtalálható a weboldalon:
http://xblitz.pl/download/DOC/delaracja-CE-Xblitz-G850-pro.pdf

Készült P.R.C.
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01. A CSOMAG TARTALMA
1.  Okostelefon tartó
2. Felhasználói kézikönyv
3. USB-C kábel
4. Autó szellőzőrács tartó
5. Tapadókorong tartó (szélvédőhöz)
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02. TERMÉKLEÍRÁS
1.  A tartó karjai
2. Vezeték nélküli töltő
3. USB-C port
4. Állítható talp
5. Gomb a karok kinyitásához
6. LED 

03. TELEPÍTÉS
1.  Csatlakoztassa az okostelefon tartóját az egyik tartóhoz, 
ahogy az alábbi képen látható.

FIGYELEM! A gyártó nem garantálja a töltő kompatibilitását 
az összes típusú okostelefonnal. A tartó egy kis kondenzátorral 
rendelkezik, amely lehetővé teszi a tartó kinyitását 20 percig, 
az áramról leválasztása után.

FIGYELEM!  A készüléken lévő LED színe jelzi a töltés állapotát. 
A fehér azt jelzi, hogy a készülék készenléti állapotban van. 
Kék - normálisan tölt. Piros - töltési hiba.

A telefon helytelen töltését a következők okozhatják:
1. Helytelen kábel használáta.
2. Ne csatlakoztassa a készüléket a nem megfelelő 
áramforráshoz.
3. Túl vastag a telefontok (2 mm felett).
4. A telefon nem megfelelő elhelyezése a tartóban.
5. A telefontok hátuljához rögzített fém vagy mágneses 
alkatrészek.                                                                
6. A telefonmodell nem támogatja a vezeték nélküli 
töltést. 

05. MEGJEGYZÉSEK
1.  Az ebben a kézikönyvben szereplő utasítások be nem 
tartása által okozott károk miatt, a garancia érvényét veszti.
2. A biztonsági szabályokat be nem tartás által okozott kár 
esetén, a gyártó nem tehető felelőssé.
3. Biztonsági okokból tilos a terméket módosítani vagy 
változtatásokat végrehajtani rajta.
4. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a készülék nem sérült-e. 
Ha észlel ilyeneket, forduljon egy hivatalos szervizhez.

5. Ne öntsön folyadékot a termékre, mert ez károsíthatja 
a készüléket és tüzet okozhat.
6. Tartsa távol a készüléket gyermekektől.
7. Ha úgy érzi, hogy a készülék túlmelegszik, válassza le 
az áramforrásról és lépjen kapcsolatba 
a hivatalos szervizponttal.
8. Ne csatlakoztassa a készüléket magasabb áramforráshoz 
a gyártó által ajánlott feszültségnél (különösen nem 
közvetlenül egy 220/230 V-os aljzathoz). Ennek elmulasztása 
okozhat a készülék károsodását, vagy szélsőséges esetekben 
tüzet okozhat.

Működési teljesítmény: 
Bemenet: 
Kimenet: 
Tápport: 

Túlfeszültség/ 
túlmelegedés védelem: 

Közelség érzékelő: 
Farah kondenzátor: 

Töltési kapacitás: 
Állítható talp: 

Üzemi hőmérséklet: 
Súly: 

Méret (tartó nélkül): 
Karszélesség: 

Töltési szabvány: 

5W, 7,5W, 10W max
9V / 2A, 5V / 2A 
9V / 1.2A, 5V / 1A
USB-C

Igen
Igen
1,5F
70%
Igen
-20 ~ 45 °
146,5 g (tartó nélkül)
122x75x65mm
(max) 95 mm
QI

06. MŰSZAKI ADATOK

07. GARANCIA KÁRTYA / PANASZOK

A termékre 24 hónap garancia vonatkozik. A garancia 
feltételei a következő oldalon találhatók:
https://xblitz.pl/gwarancja/

A panaszokat a http://reklamacje.kgktrade.pl címen található 
panaszlap segítségével kell bejelenteni.

Részletek, elérhetőség és weboldal címe a következő címen 
található: www.xblitz.pl 

AUTÓS OKOSTELEFON TARTÓ
Használat előtt olvassa el óvatosan az utasításokat és 
a biztonsági intézkedéseket, hogy elkerülje a berendezés 
véletlen károsodását vagy a felhasználó sérülését. 

A TERMÉK HASZNÁLATA
A készülék okostelefon-tartó, amelyet autókban terveztek 
használni. A tartó beépített vezeték nélküli töltővel 
(standard QI) és automatikus okostelefon-töltőrendszerrel 
rendelkezik.
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2. . Húzza meg erősen a műanyag szálat, hogy a tartó a helyén 
maradjon.
3. AUTÓ SZELLŐZŐRÁCS TARTÓ  - Nyomja meg a szorító 
kapcsot és tegye az autó szellőzőrácsában.
4. TAPADÓKORONG TARTÓ (SZÉLVEDŐHÖZ) - Helyezze 
a tapadókorongot a szélvédőre és húzza meg a rögzítőkart, 
hogy a készülék a helyén maradjon.
5. Csatlakoztassa a tartót egy áramforráshoz USB-C kábel 
segítségével.   

04. HOGYAN MŰKÖDIK
1.  A készülék rendelkezik egy elektronikus nyitó és záró 
rendszerrel, amely az okostelefont a helyén tartja, egy 
közelségérzékelő segítségével, a folyamat automatizálásához.
2. A karok kinyitásához használja a készülék oldalán található 
gombot. Miután betette az okostelefont a tartóba, a karoknak 
feszeseknek kell lennie a telefon körül.
3. A karok kinyitásához és az okostelefon eltávolításához 
nyomja meg a gombot a készülék oldalán.

Ezenkívül a fogantyú beépített vezeték nélküli töltővel 
rendelkezik. Az okostelefon (ha támogatja ezt a technológiát) 
automatikusan fel lesz töltve, amikor behelyezik a tartóba.

FIGYELEM! A gyártó nem garantálja a tartó kompatibilitását 
minden típusú autóval.
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