
 

MANUAL DE UTILIZARE 
Model: SLICK 

Încărcător auto wireless automat 

 

 
 
 
 

Vă mulțumim că ați ales acest produs WELL. Citiți cu atenție și păstrați aceste instrucțiuni la îndemână pe 

toată perioada utilizarii aparatului. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cod comandă: CHAR-WLESS-SLICK-WL



 

CARACTERISTICI 

 

1. Design de pridere automată cu senzor 
Acest produs are un design electronic cu prindere şi desprindere automată. Așezați telefonul în 
interiorul suportului, clemele se vor închide și îl va fixa. Atingerea butonului cu touch senzitiv din lateral 
vor acţiona deschiderea automată a braţelor, întreaga operatie putând fi realizată cu o singură mână, 
făcând totul mai ușor și mai simplu. 
 

2. Acumulator încorporat cu litiu 
Chiar și fără conectarea la o sursă de electricitate puteţi acţiona sistemul de prindere şi deschidere a 
braţelor de 100 de ori. 
 

3. Încărcător și suport auto 2 în 1 
Combinați cele două facilități, încărcare wireless Qi și suport pentru telefoane mobile şi utilizaţile într-
un singur produs inovator. Acest încărcător auto oferă încărcare rapidă pentru telefonul 
dumneavoastră și este gata utilizare în călătoria dumneavoastră.  
 

4. Încărcare rapidă wireless 
Compatibilitate, 10W pentru Samsung Galaxy S10 / S10 + / S8 / S8 Plus / S9 / S9 + / S7 / S7 Edge, 7.5W 
pentru iPhone 8 / 8Plus / X / XPlus, 5W pentru alte telefoane inteligente Qi-enabled. Când telefonul 
este încărcat complet, încărcarea se va opri automat pentru a proteja bateria telefonului. 
 

5. Unghi de vizualizare reglabil 
Pachetul asigură două tipuri de instalare a produsului. Prinderea cu ventuză pentru instalarea pe bord 
sau parbriz şi prindere cu sistem clemă pentru gura de ventilaţie. 
Rotaţia completă de 360 de grade permite o vizualizare optimă şi o utilizare mai uşoară a funcţiilor  
precum navigaţia. 
 

6. Conexiune de tip C 
Conexiunea de tip C permite introducerea  cablului în încărtorul wireless pe oricare parte devenind 
astfel convenabil și practic. 
 

7. Indicator luminos  
În modul de încărcăre, un indicator albastru se aprinde la nivelul picioarelor ajustabile pentru a vă 
permite să vedeţi clar starea încărcării.. 
 
 

8. Compatibilitate universală 
Compatibil cu smartphone-uri de 4-6 inch cu funcție Qi 

 
6.3 "--- Samsung Galaxy Nota 9 / Nota 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 ... 

 
 



 

 
 
 

Instalare 2 în 1 

Ataşare în gura de ventilaţie 

 
 
 

Ataşare pe bord sau pe parbriz 

 
 
 
 
 

Suport din silicon 

Braţe 
ajustabile 

Braţ 
telescopic 

Cap pivotant 

Picior ajustabil Braţ Ventuză 

Braţe ajustabile 

Clip de 
prindere pe 
gura de 
ventilaţie 
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încărcare 

Buton touch 



 

Conectarea prin cablu de încărcare Tip-C 

Ataşare în gura de ventilaţie 

 
 
 

                           
Specificații: 

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

 Ieşire: 5W-7.5W-10W 

 Distanța de încărcare: 0-8mm 

 Randament de încărcare: 75% -85% 

 Lungimea cablului: 3.3ft / 1.0m 
 
 

Conţinutul pachetului  :  
 Încărcator auto wireless x1  

 Suport cu ventuză X1 

 Cablu de încărcare x1  

 Clip prindere in gura de ventilaţie x1 

 Manual de utilizare x1 
 
 
 
 
 
 



 

Observații 
1. Pentru funcția de încărcare rapidă, utilizați încărcătorul auto cu QC 3.0 sau mai mare. 
2. Husele de protecţie care depășesc grosimea de 4 mm pot afecta performanța de 

încărcare. 
3. Carcasa telefonului ar trebui să nu fie metalică iar între telefon şi încărcător să nu fie 

nici o placă metalică sau card de credit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deseurile de echipamente electrice si electronice sunt o categorie speciala de 
deseuri , colectarea , depozitarea , tratarea si reciclarea sunt importante 
deoarece se pot evita poluari ale mediului cu gaze de efect de sera sau metale 
grele,si care pot fi daunatoare sanatatii. Depunand la centrele speciale de 
colectare a DEEE, va debarasati responsabil de aceste deseuri, va asigurati ca 
acestea ajung sa fie reciclate corect si totodata protejati natura. Nu uitati! 
Fiecare aparat electric ajuns la groapa de gunoi , pe camp sau pe malul apei 
polueaza! Simbolul (pubela taiata cu un x) reprezinta obiectul unei colectari 
separate a EEE: 

 
 

Importator si distribuitor: 
SC VITACOM ELECTRONICS SRL 
CIF: RO 214527, Tel. 0264-438401*, 
suport@vitacom.ro, www.vitacom.ro 

 

mailto:suport@vitacom.ro
http://www.vitacom.ro/

