
INSTRUKCJA OBSŁUGI 
CEWKI DO ŁADOWANIA BEZPRZEWODOWEGO QI 

Akcesorium — informacje Dzięki adapterowi (cewce) do bezprzewodowego ładowania QI możesz naładować baterię
w telefonie bez podłączania kabli.  Cewka do ładowania bezprzewodowego jest zgodna ze standardem Qi. Dzięki
dodatkowemu adapterowi, można korzystać z ładowania bezprzewodowego w urządzeniach mobilnych, które nie
posiadają wbudowanej funkcji ładowania bezprzewodowego.

Elementy podstawki 
1. Złącze MicroUSB
2. Obszar ładowania telefonu
W zależności od modelu, złącze (piny) mogą znajdować się w innych miejscach lub mieć inny kształt. 

Ładowanie telefonu 
1.  umieść  adapter  pomiędzy  baterią,  a  osłoną  lub  futerałem  telefonu,  tak  wtyczka  została  wpięta  w  gniazdo
MicroUSB telefonu.
2. Jeżeli cewka została poprawnie zamontowana – można zacząć korzystać z ładowarki bezprzewodowej.
3. Umieść telefon na podstawce. Dioda wskaźnika ładowarki (jeżeli ładowarka taką posiada) powinna zmienić swój
kolor – co będzie oznaczać rozpoczęcie ładowania. Informacja o rozpoczęciu ładowania powinna pojawić się także
na telefonie.
4. Podczas ładowania podstawka i telefon nagrzewają się. Jest to normalne zjawisko. W przypadku problemów z
ładowaniem dioda wskaźnika zacznie migać – spróbuj delikatnie przesunąć telefon lub poprawnie ułożyć adapter –
ładowanie  bezprzewodowe charakteryzuje  się  tym,  że  cewka  musi  być  bardzo  blisko płytki  NFC w podstawce
ładującej.

UWAGA: Niektóre futerały, pokrowce , case'y założone na telefon mogą powodować przerwy w ładowaniu lub jego
brak. W celu poprawnego ładowania telefonu, należy ściągnąć wszystkie dodatkowe elementy. 

Informacje dotyczące produktu i bezpieczeństwa
Urządzeniem,  ładowarką  i  akcesoriami  należy  posługiwać się  ostrożnie.  Przestrzeganie  poniższych  wskazówek
pomoże w zapewnieniu prawidłowego działania urządzenia.  Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża
wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze i wilgoć mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów
elektronicznych.   Ładowarka  powinna  być  używana  tylko  zgodnie  z  jej  przeznaczeniem.  Nieprawidłowe
użytkowanie  lub  korzystanie z  niekompatybilnych ładowarek może  wiązać  się  z ryzykiem pożaru,  wybuchu lub
powstania innego zagrożenia.  Nie wolno używać uszkodzonych ładowarek.   Nie wolno ładować urządzenia,  w
którym  komora  baterii  jest  zniszczona,  uszkodzona  lub  otwarta  lub  jeśli  urządzenie  nie  jest  kompatybilne  ze
standardem Qi.  Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych lub zapylonych.  Nie przechowuj 
urządzenia  w  wysokiej  temperaturze.  Wysokie  temperatury  mogą  uszkodzić  urządzenie.   Nie  przechowuj
urządzenia w niskich temperaturach.  Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury,  w jego wnętrzu
może zgromadzić się wilgoć, która spowoduje uszkodzenie.  Nie otwieraj urządzenia.  Modyfikacje dokonywane 
bez upoważnienia mogą uszkodzić urządzenie i naruszać przepisy dotyczące urządzeń radiowych.  Nie upuszczaj i
nie uderzaj  urządzenia ani  baterii  oraz  nie  potrząsaj  nimi.  Nieostrożne obchodzenie się  z  urządzeniem może  je
uszkodzić.  Do czyszczenia powierzchni urządzenia używaj tylko miękkiej, czystej i suchej szmatki.

ZABRONIONE JEST WYRZUCANIE ZUŻYTYCH AKCESORIÓW DO KOSZA 
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Firma Paweł Ochyński CSG oswiadcza, że urządzenia QIXX (gdzie X tam 0-9)
są zgodne z zasadniczymi wymogami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE.
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