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Auto Sense
Kampó a műszerfalhoz 

és a szélvédőhöz

Használati utasítás

HU
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Okostelefon tokok
A fényes okostelefon tokok működnek a legjobban. A sötét színű vagy mintás tokok nem 
verik vissza jól a fényt, így a közelségérzékelő nehezebben érzékeli a telefont. Sötét vagy 
mintás tokok használata esetén a telefonnak nagyon közel kell lennie a klipszhez, hogy a 
karok automatikusan kinyíljanak.

Kompatibilitás
A termék használata előtt győződjön meg arról, hogy készüléke Qi Wireless kompatibilis. 
Példák a kompatibilis eszközökre: iPhone X, iPhone Xs, iPhone XR, Samsung Galaxy S10, 
S10+, Note9+ és Google Pixel 3.

Qi vezeték nélküli töltés a járművekben
Használja a mellékelt tartozékokat: iOttie autós töltő és mikro USB kábel. Ha harmadik 
féltől származó autós töltőt használ, használjon Qualcomm Quick Charge 2.0 kompatibilis 
vagy azzal egyenértékű töltőt a vezeték nélküli töltéshez (kompatibilis eszközökkel).

Bevezetés
A termék megfelelő telepítéséhez és a készülék töltéséhez kövesse a jelen kézikönyvben 
található utasításokat, amikor az Auto Sense vezeték nélküli gyorstöltő csatlakozót hasz-
nálja. Az iOttie nem vállal felelősséget a termék helytelen használatából eredő esetleges 
károkért.

Termék áttekintés

Szerelés

Kulcsfontosságú információk

1. a felépítmény felszerelése

2. helyszín kiválasztása
Válassza ki a beszerelési módot: műszerfal / sík felület (A) vagy szélvédő (B).

A klipszre merőlegesen felszerelve a legjobb 
a közelségérzékelő.Ha ferdén van felszere-

lve, a telefonnak nagyon közel kell lennie az 
érzékelőhöz, hogy a karok kinyíljanak.

Csatlakoztassa a vonóhorogtartót a gömb-
csatlakozóval.

Húzza meg a fogantyúgombot.

2.  Távolítsa el a védőfóliát a tapadókoron-
gról, és nyomja rá a szélvédőre.

3.  Nacisnąć dźwignię blokującą, aby przy-
czepić przyssawkę.

Távolítsa el a védőfóliát a 
műszerfal rögzítőbetétjéről, 
és ragassza a kívánt helyre. 
Várjon 15-30 percet, amíg 
a szalag megtapad, mielőtt 
a következő lépéssel 
folytatná.

Távolítsa el a védőfóliát a 
tapadókorongról, és ny-
omja a klipszet a műszerfali 
rögzítőpárnára.

Nyomja meg a rögzítőkart a 
klipsz rögzítéséhez.

Hátsó nézet

Fogantyúgomb

Port micro USB

Pokrętło stopy

Kioldógombok

Teleszkópos kar

Teleszkópos gomb

Automatikusan kinyíló 
oldalsó karok

Forgatógomb

Műszerfali 
rögzítőbetét

Dupla autós töltő 
micro USB kábellel

Állítható láb

Indikátor 
töltés

Sucker
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A tápegység csatlakoztatása

1.  Csatlakoztassa a mikro-USB-kábelt a rög-
zítőfej hátoldalán lévő USB-porthoz.

2.  PCsatlakoztassa az autós töltőt a jármű 
hálózati aljzatához.

A lehetőség

Szerelés a műszerfalra vagy sík felületre

Válasszon ki egy helyet az autó műszerfalán egy sima felületen, és tisztítsa meg a portól vagy szen-
nyeződésektől. Ajánlatos akkor felszerelni, amikor a termék és a felület hőmérséklete 5°C felett van.

B lehetőség

Szerelés szélvédőre vagy ívelt üvegre

Válasszon ki egy pontot a szélvédőn, és tisztítsa meg a portól vagy szennyeződéstől.

CAPSULE

CAPSULE
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90% Charged

Nagyobb telefonok vagy tokok esetén a Qi-tekercsek helyes beállítása érdekében 
állítsa be a klipszgombot a hátoldalon található jelölésnek megfelelően.

A klip Qi-tekercs a klip tetején, az iOttie logó felett található. Kövesse az alábbi 
utasításokat a telefon és a készülék összehangolásához és az optimális töltés 
biztosításához.

Qi igazítási útmutató
A Qi vevőtekercs általában a telefon közepén található. A Qi-tekercs helyéről érdeklődjön 
a telefon gyártójánál. Az alábbiakban példákat mutatjuk be az általánosan használt telefonokra.

90% Charged

Automatikus felismerés használata
Ha az autó motorja le van kapcsolva vagy ki van kapcsolva, az Auto Sense vonóhorog belső 
akkumulátora akár egy órán át tartja az energiát.

1.  Az oldalsó karok automatikusan kinyílnak 
egy csendes léptetőmotorral egy másod-
percre, amikor a telefont a vonóhorog 
közelségérzékelője előtt érzékeli.

3.  A készülék két oldalán lévő kijelző alatti 
gombok a karok nyitását és zárását is 
lehetővé teszik. Az egyik vagy mindkét 
gomb megnyomható.

2.  Ha a telefon a klipszbe kerül, a karok 
egy másodperc múlva automatikusan 
becsukódnak. A Qi vezeték nélküli töltés 
azonnal megkezdődik.

Szerelés és töltés

A készülék felszabadítása

Az Auto Sense tartozékot egy mikro-USB-kábel 
és egy szolenoid pasztilla akkumulátor táplálja. 
A készülék be-/kikapcsolóval rendelkezik. A 
csatlakoztatás után a készülék bekapcsolva 
marad, amíg a jármű áramellátása le nem áll, 
amikor leparkol.

A vonóhorog beállítása

1. Lábgomb

A lábgombot gyárilag a telefon szokásos 
méretére állítják be. A lábat nagyobb 
telefonokhoz vagy vastagabb tokokhoz kell 
beállítani.

2. teleszkópos gomb

A gomb a teleszkópos kar tetején található. 
Lazítsa meg a kar meghosszabbításához, 
majd húzza meg a rögzítéshez.

Mozgassa a gombot lefelé, amíg a jelölés 
a képen látható módon helyesen nem 
igazodik.

3. Forgatógomb

A gomb a vonóhorog hátulján található. 
Elforgatásával a teleszkópos kar elfordulhat. 
Húzza meg a kar rögzítéséhez.

A vezeték nélküli töltő műszaki adatai

BEMENET
DC 9,0 V – 1,67 A
DC 5,0 V – 2,0 A

CHARGE PORT MICRO USB

HOSSZÚSÁG 7,51 cm

SZÉLESÉG 6,98 cm

MAGASSÁG 9,49 cm

MASS 117,93 g

Az autós töltő műszaki adatai

NUMER MODELLU CHY-CC-U2CQ3C

BEMENET DC 12 V – 24 V

KIMENET
DC 5 V – 3 A
DC 9 V – 2 A

DC 12 V – 1,5 A

MICRO USB KÁBEL HOSSZA 120 MM

Töltés jelző

Folyamatos zöld fény Az okostelefon töltése folyamatban.

Villogó piros fény

Az okostelefon töltési hibája.

Idegen tárgy észlelése vagy a klipsz vagy az 
okostelefon túlmelegedése.



4

Megfelelés az FCC-szabályok 15. 
részének
Ez a készülék megfelel az FCC-szabályok 15. részének. A készülék üzemeltetése a következő 
két feltételhez kötött:

(1) A készülék nem okozhat káros interferenciát. (2) Ennek a készüléknek el kell fogadnia a 
fogadott zavarokat, beleértve a nem kívánt működést okozó zavarokat is.

FIGYELMEZTETÉS: A megfelelőségért felelős fél által nem kifejezetten jóváhagyott 
változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználónak a berendezés üzemel-
tetésére vonatkozó jogosultságát.

MEGJEGYZÉS: Ezt a berendezést az FCC-szabályok 15. része szerinti vezeték nélküli 
töltésre vonatkozó határértékeknek való megfelelés szempontjából tesztelték. Ezeket a 
határértékeket úgy tervezték, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferenciával 
szemben, amikor a berendezést lakókörnyezetben üzemeltetik. Ez a berendezés rádiófre-
kvenciás energiát termel, használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően 
telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiótávközlésben. Nincs garancia 
arra, hogy egy adott esetben nem fordul elő ilyen interferencia. Ha ez a berendezés káros 
interferenciát okoz a rádió- vagy televízió vételben, ami a berendezés ki- és bekapcsolásá-
val megállapítható, a felhasználónak javasolt, hogy az alábbi intézkedések valamelyikével 
próbálja meg kijavítani az interferenciát:

Irányítsa át vagy helyezze át a vételi antennát
Növelje a berendezés és a vevőkészülék közötti távolságot
Ezután csatlakoztassa a berendezést egy olyan konnektorba, amely más áramkörön 
van, mint amelyhez a vevőkészülék csatlakozik
Kövesse a kereskedőtől vagy egy tapasztalt rádió- vagy televíziós szakembertől 
kapott ajánlásokat.

Az iOttie, Inc. kijelenti, hogy a HLCRIO161 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU 
irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen 
érhető el: www.iottie.com.

Deklaracja EU-megfelelőség: Működési frekvencia: 118,59-151,12 kHz, maximális átvitt RF 
teljesítmény: H-mező 20,35 dBµA/m 3 m távolságban.

Ez a berendezés megfelel az FCC által a nem ellenőrzött környezetekre meghatározott 
sugárterhelési határértékeknek. Ezt a készüléket úgy kell felszerelni és működtetni, hogy 
az adó és az Ön teste között legalább 20 cm távolság legyen. Az adót nem szabad más 
antennákkal vagy adókkal együtt szállítani vagy üzemeltetni.

VIGYÁZAT
A HASZNÁLT ELEKTROMOS BERENDEZÉSEKET NEM SZABAD A 
HÁZTARTÁSI HULLADÉKKAL EGYÜTT, HANEM KÜLÖN KELL ÁRTAL-
MATLANÍTANI.

Figyelmeztetések kezelése
 A töltés során az áram átvitele hőt termel. A készülék felmelegedhet, de nem 

lehet túlzottan forró. 

 Ha a készülék nedves lesz, azonnal állítsa le a töltést. Húzza ki az összes dugót, 
és szárítsa meg teljesen a készüléket. A készüléket csak száraz helyen használ-
ja.

 Vigyázzon, hogy a készüléket ne ejtse le, ne lyukassza ki, és ne deformálja a 
készülékházát. Kétség esetén válassza le a készüléket a tápegységről, és lépjen 
kapcsolatba a gyártóval.

 A megfelelőségért felelős fél által nem kifejezetten jóváhagyott változtatások 
vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználónak a berendezés üzemel-
tetésére vonatkozó jogosultságát.

 Ha a készüléket magas hőmérsékleten vagy közvetlen napfényben hosszú 
ideig használja, az meghibásodásokat okozhat. Ajánlott a készüléket alacso-
nyabb hőmérsékleten tárolni.

 A készülék optimális teljesítményének biztosítása érdekében használja a 
mellékelt alkatrészeket. A Qi vezeték nélküli töltés harmadik féltől származó 
USB-töltőkkel vagy hálózati adapterekkel történő használatához legalább 
„DC 9,0 V 1,67 A” vagy „DC 5,0 V 2,0 A” kimeneti áramot és legalább a QC 2.0 
szabványnak megfelelő kompatibilitást kell használni. 

 A termék jele zavarhatja a gumiabroncsnyomás-ellenőrző rendszert (TPMS). 
Ha a TPMS-kijelző világít, szerelje a tartót más helyre, hogy a jelek ne zavarják a 
jeleket.

 Kaliforniai javaslat 65 
Ez a termék olyan vegyi anyagokat tartalmaz, amelyek Kalifornia állam 
szerint rákot, születési rendellenességet vagy egyéb reprodukciós károsodást 
okozhatnak.

VEZETŐÜLÉS

Könyök 40 cm

Láb 60 cm

Testület 70 cm

Kezek 30 cm

Fegyverek 70 cm

Fej 80 cm

UTASÜLÜLÉS

Könyök 43 cm

Láb 59 cm

Testület 62 cm

Kezek 46 cm

Fegyverek 55 cm

Fej 80 cm

* Minden mérés az ACRISS osztálykódrendszerben leírt FCAR autómodelleken alapul.

A FELHASZNÁLÓ ÉS A VEZETÉK NÉLKÜLI TÖLTŐESZKÖZ KÖZÖTTI 
AJÁNLOTT TÁVOLSÁGNAK MINIMÁLISNAK KELL LENNIE:

Ha tetszik egy iOttie termék, írjon véleményt online vagy csatla-
kozzon a közösségi médiacsoportjainkhoz.


