Mophie charge stream vent mount - instrukcja obsługi
Dziękujemy za zakup mophie charge stream™ vent mount
W zestawie: Mophie charge stream™ vent mount, mocowanie na kratkę nawiewu, dodatkowe (przedłużone)
mocowanie na kratkę nawiewu, adapter do montażu na desce rozdzielczej, ładowarka samochodowa Quick
Charge 2.0, kabel micro USB, mała ściereczka nasączona alkoholem, instrukcja obsługi.
Przeznaczenie: Produkt jest przeznaczony dla telefonów z możliwością bezprzewodowego ładowania
indukcyjnego. Telefon podczas ładowania może znajdować się w etui którego grubość nie przekracza 3mm. Nie
zaleca się używać produktu z telefonami które nie są kompatybilne z technologią Qi. Korzystanie z urządzenia
niezgodnie z jego przeznaczeniem może spowodować wydzielenie się nadmiernego ciepła, toksycznych
oparów a nawet ogniem lub eksplozja.
Najważniejsze cechy:
• Uniwersalne ładowanie bezprzewodowe: ładowanie bezprzewodowe dowolnego smartfona kompatybilnego
z technologią Qi o mocy do 10 W (w zależności od urządzenia).
• Możliwość obsługi uchwytu jedną ręką: nieruchome ramiona zewnętrzne umożliwiają umieszczenie jak i
zdjęcie telefonu z uchwyt za pomocą jedne ręki.
• Pasuje do większości smartfonów.
• Elastyczna instalacja: dostarczone akcesoria umożliwiają korzystanie zamocowanie uchwyty na kratce
wentylacyjnej lub na desce rozdzielczej.
• W zestawie znajduje się ładowarka samochodowa QC 2.0.
Instrukcja montażu na kratce wentylacyjnej.
1. Ustal które mocowanie na kratkę nawiewu chcesz wybrać (model krótszy lub dłuższy). Przyczep mocowanie
do uchwytu mophie według poniższego obrazka:

2. Podłącz dostarczony kabel micro-USB do portu micro-USB uchwytu i do portu USB-A dostarczonej ładowarki
samochodowej QC 2.0. Włóż ładowarkę samochodową do gniazda 12 V w samochodzie.
Uwaga: Nie podłączaj kabla micro USB do portu USB-A pojazdu. Uchwyt mophie będzie działał poprawnie
tylko wtedy, gdy będzie zasilany przez dostarczoną ładowarkę samochodową QC 2.0.

3. Wsuń uchwyt w wybraną kratkę wentylacyjną:

4. Następnie umieść smartfon z obsługą Qi w uchwycie.
Z obu stron uchwytu znajdują się dodatkowe,
plastikowe elementy umożliwiające łatwą instalacje
telefonu za pomocą jednej ręki.

5. Ładowanie rozpocznie się automatycznie po włożeniu urządzenie z włączoną funkcją Qi w uchwyt mophie.
Środek telefonu powinien przylegać ze środkiem uchwytu mophie.
Ważne: nie należy bezpośrednio kierować podgrzanego powietrza z kratki wentylacyjnej na uchwyt mophie
i znajdujący się w nim telefon. Może to spowodować uszkodzenie obu urządzeń. Zaleca się przekierowanie ciepłego
powietrza do innych kratek wentylacyjnych np. dolnych,

Zmiana orientacji uchwytu z pionowej na poziomą
1. Wyjmij uchwyt z kratki wentylacyjnej

2. Obróć element mocujący o 90 stopni. Nie obracaj uchwyt wentylacyjnego gdy jest zainstalowany na kratce
wentylacyjnej - możesz w ten sposób uszkodzić kratkę wentylacyjną.

3. Zainstaluj ponownie uchwyt w kratce wentylacyjnej:

Wskaźnik stanu ładowania uchwytu mophie
Uchwyt wentylacyjny ma diodę LED, która wskazuje jego stan ładowania:
• Dioda LED świeci światłem ciągłym: urządzenie ładuje się prawidłowo.
• Miganie diody LED: został wykryty metalowy przedmiot obcy na uchwycie ładującym (klucze, itp.). Usuń obcy przedmiot

Instrukcja montażu na desce rozdzielczej.
Dostarczony adapter do montażu na desce rozdzielczej pozwala na zainstalowanie uchwytu wentylacyjnego
mophie w dogodnej lokalizacji z dala od kratek wentylacyjnych pojazdu.
Zanim rozpoczniesz instalacje:
• adaptera do montażu na desce rozdzielczej można użyć TYLKO RAZ, więc ostrożnie wybierz miejsce
przed przyklejeniem adaptera.
• adapter do montażu na desce rozdzielczej może zostać usunięty. Instrukcja w jaki sposób to zrobić jest dostępna
na stronie:
http://multimedia.3m.com/mws/media/66962O/3mtm-vhbtm-tape-disassembly-tech-bulletin.pdf
1. Wybierz miejsce montażu adaptera. Miejsce takie powinno wynosić co najmniej 51 mm x 51 mm i musi być
płaskie.
2. Przetrzyj ściereczką z alkoholem miejsce w którym będzie montowany uchwyt. Następnie naklej w wybranym
miejscu adapter. W celu dalszej instalacji odczekaj 24 godziny (klej naklejki musi się utwardzić). Następnie
postępuj według poniższych instrukcji:

3. Po utwardzeniu kleju czyli po 24 godziny zamocuj uchwyt do adaptera.

Gwarancja producenta wynosi 2 lata od momentu zakupu.
Zachowaj paragon.
Użytkowanie: Przechowuj uchwyt mophie w suchym miejscu, z dala od wilgoci i materiałów powodujących
korozję. Nie używaj do jej czyszczenia ostrych substancji chemicznych, mydeł lub detergentów. Przetrzyj mophie
miękką, lekko zwilżoną wodą ściereczką.

WAŻNE
Przeczytaj wszystkie instrukcje i ostrzeżenia przed użyciem tego produktu. Niewłaściwe użycie tego produktu
może spowodować uszkodzenie produktu, wydzielenie się nadmiernego ciepła, toksycznych oparów, ognia lub
spowodować wybuch. Może to wyrządzić szkodę otoczeniu jak i zagrożenie dla zdrowia użytkownika
(„Nabywca”). W tych przypadkach mophie llc („Producent”) nie jest odpowiedzialny.
•
Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze środowiska, nie wystawiaj urządzenia na długotrwałe
działanie światła słonecznego lub na inne formy ciepła. Nie umieszczaj urządzenia w ogniu lub w innym
gorącym środowisku.
•
Nie demontuj, nie naprawiaj, nie modyfikuj tego produktu w jakikolwiek sposób.
•
Nie próbuj zasilać tego urządzenia za pomocą żadnej metody, aparatury lub połączenie innego niż złącze
micro USB dołączone do zestawu tego urządzenia. Na pytania lub instrukcje dotyczące różnych sposobów
zasilania urządzenia odwołuje się do ilustracji znajdujących się w tej instrukcji obsługi.
•
Nie próbuj wymieniać żadnej części tego urządzenia.
•
Jeśli to urządzenie jest dostępne lub jest używane przez osobę poniżej 18 roku życia, kupujący/dorosły
opiekun wyraża zgodę i wyłączną odpowiedzialność za nadzór, przekazanie instrukcji i ostrzeżeń.
•
Wszystkie produkty mophie przeszły gruntowne testy kontroli jakości. Jeśli Twoje urządzenie jest
nadmiernie gorące, emituje zapach, jest zdeformowane, przetarte, przecięte lub nie działa prawidłowo
natychmiast przerwij korzystanie z produktu i skontaktuj się z producentem.
•
Aby zachować zgodność z przepisami FCC dotyczącymi ekspozycji na promieniowanie RF wymaga się aby
używać ten produkt w odległości separacji wynoszącej co najmniej 10 cm od wszystkich osób.
Informacje odnośnie likwidacji i recyklingu
Ten symbol znajdujący się na urządzeniu (i na wszelkich bateriach) oznacza, że nie wolno ich likwidować przez normalne wyrzucenie
do śmieci pochodzących z gospodarstwa domowego. Nie wolno likwidować urządzenia ani baterii, jako nieposegregowane śmieci
miejskie. Urządzenie (i wszelkie baterie) powinny być przekazane do certyfikowanych punktów odbioru w celu przeprowadzenia
recyklingu lub właściwej likwidacji w związku z zakończeniem ich okresu użytkowania. W celu uzyskania dalszych informacji odnośnie
recyklingu urządzenia lub baterii należy skontaktować się z lokalnym urzędem miejskim, obsługą w zakresie unieszkodliwiania
odpadów lub sklepem, w którym nabyto urządzenie. Likwidacja niniejszego urządzenia stanowi przedmiot dyrektywy Unii Europejskiej
w zakresie gospodarki odpadamii urządzeń elektrycznych i wyposażenia elektronicznego ZSEiE (WEEE). Powodem wyodrębnienia
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii od innych odpadów (śmieci) jest minimalizowanie potencjalnych
wpływów środowiskowych na zdrowie człowieka w zakresie wszelkich substancji, które mogą zawierać.

Tłumaczenie i opracowanie instrukcji: ALSTOR Sp.j. A. Zwierzynski i Wspólnicy. Rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą Alstor, bez możliwości
wprowadzania zmian. Dystrybutor w Polsce: ALSTOR sp. j. ul. Wenecka 12, 03-244 Warszawa, tel.+48 22 510 24 00, fax +48 22 675 43 10,
e-mail: alstor@alstor.com.pl, www.alstor.pl, www.icorner.alstor.pl.

