
                                                                                   Návod k obsluze

Vážení zákazníci, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí 
výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže 
výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si
tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

G747B- Bezdrátová nabíječka černá

Popis:  

Smartphone můžete snadno nabíjet bezdrátově. Pokud váš telefon podporuje bezdrátové 
nabíjení, jednoduše jej vložte do nabíječky. Pokud ne, doplňte telefon bezdrátovým 
přijímačem.

Doba nabíjení se může lišit. Je založen na kapacitě baterie, úrovni nabití, stáří baterie a teplotě
v okolí.

Zařízení se mohou během nabíjení zahřát, po úplném nabití se postupně ochladí.

Produkt vyhovuje standardu Qi a je kompatibilní se všemi zařízeními se stejným satndardem.

Použití:

Připojte bezdrátovou nabíječku a napájecí adaptér pomocí kabelu micro USB. Umístěte 
smartphone nebo jiné zařízení na nabíječku a upravte polohu podle oblasti nabíjení. Zařízení se
začne nabíjet, poté dokončete odpojení nabíječky.

Varování:

1, Musí být produkt používán podle potřeby, jinak by mohlo dojít k požáru nebo jinému 
nebezpečnému riziku.

2, Před použitím zkontrolujte, zda jsou parametry napájecího adaptéru a bezdrátové nabíječky 
kompatibilní.

3, Skladujte a používejte při pokojové teplotě a suchém prostředí

4, Lidé, kteří používají některá lékařská zařízení, by měli být při používání bezdrátové 
nabíječky opatrní

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje 
odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 
Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně! 

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které 
vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo 
změn na výrobku, provedených třetí osobou. 
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