
CZ Uživatelský manuál pro SKROSS Wireless Charger 10 
(obj. č. Solight: DC54) 
 

Bezdrátová rychlonabíječka je standardu Qi. Ujistěte se, že zařízení, které chcete nabíjet, tento standard podporuje. S jiným standardem 

bezdrátového nabíjení nebude fungovat. Některé ochranné kryty brání bezdrátovému nabíjení, a proto, pokud nabíjení nefunguje, sundejte kryt. 

Standard Qi je podporován např. těmito výrobci od modelových řad a výše: iPhone 8, Samsung Galaxy S6 Edge+, Xiaomi Redmi Note 5, LG Nexus 

5, atd. 

 

A  SKROSS Wireless Charger 10 

B  Nabíjecí kabel SKROSS® Micro USB, délka 1m  
je součástí balení výrobku. 
 

1 Zapojte USB kabel do napájecího adaptéru, který zapojte do elektrické zásuvky. Poté zapojte druhý konec USB kabelu do bezdrátové nabíjecí 

podložky. Podložku umístěte na pevný a plochý povrch, např. stůl, polička, atd.  

2 Položte nabíjené zařízení na nabíjecí podložku. Dodržujte správnou polohu umístění dle obrázku. Proces nabíjení lze kdykoli přerušit nebo  

odebráním telefonu z podložky nebo vytažením napájecího adaptéru ze zásuvky. Doba nabíjení závisí na kapacitě, stavu vybití a stáří baterie 

nabíjeného zařízení. 

LED diody: 
Je-li nabíječka zapojená do elektrické sítě, rozsvítí se nejdříve modrá LED. 
Jakmile je zařízení připraveno k nabíjení, rozsvítí se zelená LED. 
Při nabíjení bliká modrá LED. 
Je-li nabíjení ukončeno, všechny LED jsou vypnuté. 
 

Pro správnou funkci bezdrátového rychlonabíjení je potřeba QuickCharge 3.0 nebo 2.0 adaptér s nabíjecím proudem min. 2A při DC 9V. Quick 
Charge adaptéry s nabíjecím proudem nižším než 9V/2A výrazně zpomalují nabíjení. Běžné DC 5V nabíjecí adaptéry není možné použít, protože 
nemají funkci rychlonabíjecího režimu DC 9V. Doporučený adaptér SKROSS Quick Charge 3.0 není součástí balení tohoto výrobku. 
 
Provozní teplota: 0°C (32°F) – 35°C (95°F) 

Vstup: DC 5V – 2A, 9V – 1,67A 

Výstup: DC 5V – 1A, 9V, 1,1A, max. 10W 

 
 
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 
Výrobek nesmí být vystaven působení kapalin nebo vlhkosti, teplotám nad 35 °C. Extrémní chlad může při nabíjení snížit jeho výkon. V ideálním 
případě by měl být provozován při pokojové teplotě. Uchovávejte mimo dosah dětí. V případě potřeby očistěte suchým hadříkem. 
Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky. Nezasahujte do zapojení. 
Nesprávné použití výrobku je důvodem k ukončení záruky výrobce i prodejce a odmítnutí jakýchkoli náhrad finančních nebo za újmu na zdraví.  
 
Výrobce:   WorldConnect AG, Werkstrasse 12a, 9444 Diepoldsau, Switzerland      www.skross.com 
Dovozce do ČR:  Solight Holding s.r.o, Na Brně 1972, Hradec Králové, 500 06 
 
 

 


