
SK  Užívateľský manuál pre SKROSS Wireless Charger 10 
(obj. č. Solight: DC54) 
 
Bezdrôtová rýchlonabíjačka je štandardu Qi. Uistite sa, že zariadenie, ktoré chcete nabíjať, tento štandard podporuje. S iným štandardom 
bezdrôtového nabíjania nebude fungovať. Niektoré ochranné kryty bráni bezdrôtovému nabíjanie, a preto, ak nabíjanie nefunguje, zložte kryt. 
Standard Qi je podporovaný napr. Týmito výrobcovia od modelových radov a vyššie: iPhone 8, Samsung Galaxy S6 Edge +, Xiaomi Redmi Note 
5, LG Nexus 5, atď. 
 

 
 

A  SKROSS Wireless Charger 10 

B  Nabíjací kábel SKROSS® Micro USB, dĺžka 1m 
je súčasťou balenia výrobku. 
 

1 Zapojte USB kábel do napájacieho adaptéra, ktorý zapojte do elektrickej zásuvky. Potom zapojte druhý koniec USB kábla do bezdrôtovej 

nabíjacej podložky. Podložku umiestnite na pevný a plochý povrch, napr. stôl, polička, atď. 

2 Položte nabíjané zariadenie na nabíjací podložku. Dodržujte správnu polohu umiestnenia podľa obrázku. Proces nabíjania možno kedykoľvek 

prerušiť alebo odobratím telefónu z podložky alebo vytiahnutím napájacieho adaptéra zo zásuvky. Doba nabíjania závisí od kapacity, stavu 

vybitia a roku výroby batérie nabíjaného zariadenia. 

LED diódy: 
Ak je nabíjačka zapojená do elektrickej siete, rozsvieti sa najskôr modrá LED. 
Akonáhle je zariadenie pripravené na nabíjanie, rozsvieti sa zelená LED. 
Pri nabíjaní bliká modrá LED. 
Ak je nabíjanie ukončené, všetky LED sú vypnuté. 
 
Pre správnu funkciu bezdrôtového rýchlonabíjanie je potreba QuickCharge 3.0 alebo 2.0 adaptér s nabíjacím prúdom min. 2A pri DC 9V.     
Quick Charge adaptéry s nabíjacím prúdom nižším ako 9V / 2A výrazne spomaľujú nabíjanie. Bežné DC 5V nabíjacie adaptéry nie je možné 
použiť, pretože nemajú funkciu rychlonabíjecího režime DC 9V. Odporúčaný adaptér SKROSS Quick Charge 3.0 nie je súčasťou balenia tohto 
výrobku. 
 
Prevádzková teplota: 0 ° C (32 ° F) - 35 ° C (95 ° F) 
Vstup: DC 5V - 2A, 9V - 1,67 
Výstup: DC 5V - 1A, 9V, 1,1A, max. 10W 
 
BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE 
Výrobok nesmie byť vystavený pôsobeniu kvapalín, vlhkosti alebo teplotám nad 35 ° C. Extrémny chlad môže pri nabíjaní znížiť jeho výkon. V 
ideálnom prípade by mal byť prevádzkovaný pri izbovej teplote. Uchovávajte mimo dosahu detí. V prípade potreby očistite suchou handričkou. 
Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky. Nezasahujte do zapojenia. 
Nesprávne použitie výrobku je dôvodom k ukončeniu záruky výrobcu aj predajcu a odmietnutie akýchkoľvek náhrad finančných alebo za ujmu 
na zdraviu. 
 
Výrobca:   WorldConnect AG, Werkstrasse 12a, 9444 Diepoldsau, Switzerland      www.skross.com 
Dovozca do ČR:  Solight Holding s.r.o, Na Brně 1972, Hradec Králové, 500 06 
 


