
 

HASZNÁLATI UTASÍTÁS 
Modell: SLICK 

Vezeték nélküli autós töltő és tartó 

 

 
 
 
 

Köszönjük, hogy WELL terméket választott. Kérjük, olvassa el figyelmesen a következő utasításokat, és 
tartsa meg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rendelési azonosító: CHAR-WLESS-SLICK-WL



 

TERMÉK JELLEMZŐK 

 

1. Automatikus tervezés 
Az egész folyamat, automatikus nyitás és rögzítés elektronikusan történik. Helyezze a telefont a 
tartóba, a fogókarok bezáródnak, és stabilan tartják a készüléket. Érintésérzékeny gomb az oldalon, a 
karok automatikusan kinyílnak, ami egy kézzel működtethető, így minden könnyebb és biztonságosabb. 
 

2. Beépített lítium akkumulátor 
Tápegység csatlakoztatása nélkül is automatikusan rögzít és kinyit akár 100 alkalommal is. 
Nem leszel zavarban miután az autó leállt, minden erőfeszítés nélkül kivehető a készülék a tartóból. 
 

3. Vezeték nélküli töltő és telefon tartó 2 az 1-ben 
Egyesiti az előnyeit a Qi Wireless töltőnek illetve autós tartónak. A vezeték nélküli autós töltő gyors 
töltést biztosít a telefon számára, és használatára készen áll ingázás vagy utazás során. Szabaduljon meg 
a kábelektől és egyébb tartóktól. 
 

4. Gyorsabb vezeték nélküli töltés 
10W kompatibilis - Samsung Galaxy S10 / S10 + / S8 / S8 Plus / S9 / S9 + / S7 / S7, 7,5 W  - iPhone 8 / 
8Plus / X / XPlus, 5W egyéb Qi-alapú intelligens telefonokhoz. Amikor a telefon teljesen fel van töltve, a 
vezeték nélküli autós töltő automatikusan kikapcsol, és megvédi a telefon akkumulátorát. 
 

5. Állítható nézet 
A vezeték nélküli autós töltőkészülék többszörös telepítése, a szélvédőre, műszerfalra, asztalra stb. 
Felszerelhető. A teljes 360 fokos forgatás lehetővé teszi a funkciók optimális megtekintését és 
könnyebb használatát, amely a legbiztonságosabb módja a telefonrendszerek elérésének, mint például 
a GPS és a telefonhívások. 
 

6. USB-C csatlakozó 
Lényegtelen, hogy miként van csatlakoztatva, ezentúl nem gond a pozitív vagy negatív polarítás, 
mindkét pozícióban csatlakoztatható a töltő, nagyon kényelmes és praktikus. 
 

7. LED jelzőfény 
Egyedülálló LED-jelzőfény, töltési módban a kék jelzőfény az állítható lábakból világít, ami így lehetővé 
teszi, hogy világosan láthassa a töltöttségi állapotot. 
 

8. Univerzális kompatibilitás 
Kompatibilis a Qi funkcióval rendelkező 4”-6” méretű okostelefonokkal 
 
6.3” --- Samsung Galaxy Note 9/ Note 8… 
5.5” --- iPhone Xs Max / iPhone XR / iPhone 8 Plus / Galaxy S8+ / Galaxy S9+… 
5.0” --- iPhone Xs / iPhone X / Galaxy S9 / Galaxy S8… 

       4.7” --- iPhone 8… 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

Telepítés 2:1 

Rögzítés a szellőzőnyíláshoz 

 
 
 

Rögzítés a műszerfalra vagy a szélvédőre 

 
 
 
 
 



 

C-típus töltő kábel csatlakoztatása 

Rögzítés a szellőzőnyíláshoz 

 
 

 
 
 

                           
Műszaki adatok: 

 Bemenet: 5V / 2A, 9V / 1.8A 

 Kimenet: 5W-7.5W-10W 

 Töltési távolság: 0-8mm 

 Töltési hatékonyság: 75%-85% 

 Töltőkábel hossza: 3.3ft / 1.0m 
 
 

Doboz tartalma: 
 Vezeték nélküli töltő x1 

 USB-C töltőkábel x1 

 Tartó műszerfalhoz x1 

 Tartó szellőzőrácshoz x1 

 Használati utasítás 
 
 

 



 

 
Megjegyzés 

1. A gyors feltöltéshez használja a QC 3.0 vagy annál gyorsabb autós töltőt. 

2. A 4 mm-nél nagyobb vastagságú telefontokok befolyásolhatják a töltési teljesítményt. 
A telefontokon NE legyen fémgyűrű, fémlemez vagy hitelkártya. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

A  használt  elektromos és elektronikus  készülékek   speciális  hulladék kategóriába  
tartoznak, begyűjtésük, tárolásuk és újrafeldolgozásuk  fontos, ezáltal  elkerülhetjuk az 
üvegház hatást  okozó gázok vagy nehézfémek által okozott környezeti szennyeződést, 
melyek ártalmasak  az emberi egeszségre  es testi épségre. Ez okból kifolyalag kérjuk a 
használt elektromos és elektronikus keszülékeket, berendezéseket leadni az erre a célra 
létrehozott  speciális hulladék gyűjtő központokba, ezáltal hozzájárulván a helyes 
ujrahasznosítási folyamathoz,  oltalmazván környezetünket  és  erőforrásainkat. Ne 
feledje! Minden egyes elektromos es elektronikus készülék  amely a hulladék gyűjtőbe, a 
földre vagy a víz partjára kerül  szennyezi a környezetet! Az elkülönített gyűjtést ígénylő, 
hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés jelölese a mellékelt ábra szerint. 

 

 
Forgalmazó: 
VITACOM ELECTRONICS SRL. 
Adószám: RO 214527 
400495 Kolozsvár (Cluj-Napoca), Bună Ziua u. SZ.N. 
Tel: +40-264-438401* 
export@vitacom.ro www.vitacom.ro 
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