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Bezkáblová nabíjacia
podložka

Návod na použitiesk



Vážení zákazníci!

Vaša nová nabíjacia podložka bazkáblovo nabije
(indukčné nabíjanie) vaše zariadenie s podporou
funkcie Qi – smartfón, tablet a pod. Zariadenie stačí
položiť na nabíjaciu plochu a nabíjanie sa spustí
automaticky. 

S režimom rýchleho nabíjania, ochranou proti prebitiu
a prepätiu. 

Želáme vám veľa spokojnosti s týmto výrobkom.

Váš tím Tchibo

www.tchibo.sk/navody



Bezpečnostné upozornenia
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Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia
a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto
návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo
škodám. Uschovajte si tento návod na neskoršie
použitie. Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej
odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Nabíjacia podložka je navrhnutá na nabíjanie rôznych•
mobilných zariadení napájaných akumulátormi 
s nabíjacím napätím 5 V a podporou funkcie Qi, ako 
sú mobilné telefóny, smartfóny, tablety a pod. 

Nabíjacia podložka je určená na súkromné použitie•
a nie je vhodná na komerčné účely. 

Nabíjacia podložka je určená na používanie v interiéri.•

Výrobok používajte iba pri miernych klimatických•
podmienkach.

NEBEZPEČENSTVO pre deti

Deti nedokážu rozpoznať nebezpečenstvo, ktoré môže•
hroziť pri neprimeranom zaobchádzaní s elektrickými
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zariadeniami. Výrobok preto udržiavajte mimo 
dosahu detí.

Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. •
Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenia! 

VAROVANIE pred prehriatím / požiarom

Počas nabíjania sa mobilné zariadenie zohreje. •
Zariadenie nezakrývajte. 

Na nabíjaciu podložku neukladajte kovové predmety.•
Neukladajte na ňu ani mobilné zariadenia bez pod-
pory funkcie Qi. Nebezpečenstvo prehriatia!

Na nabíjaciu podložku ani do jej blízkosti neumiest-•
ňujte sviečky. 

NEBEZPEČENSTVO zásahu elektrickým prúdom

Používajte len USB sieťový adaptér, ktorý zodpovedá•
parametrom uvedených v „Technických údajoch“
výrobku. 

Výrobok zapájajte len do predpisovo nainštalovanej•
zásuvky, ktorej sieťové napätie zodpovedá technickým
údajom výrobku. 

Zásuvka musí byť dobre dostupná, aby ste v prípade•
potreby dokázali rýchlo vytiahnuť výrobok zo zásuvky. 
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Do bezprostredného okolia výrobku a naň nestavajte•
žiadne nádoby naplnené kvapalinami (napr. vázy). 

Rešpektujte návod na obsluhu nabíjaných zariadení.•
Príp. vypnite nabíjané koncové zariadenie pred jeho
pripojením. 

Výrobok nerozoberajte. Na výrobku nevykonávajte•
žiadne zmeny. Neodborné opravy môžu vážne ohroziť
používateľa. Opravy na výrobku zverte iba špecializo-
vanej opravovni. 

POZOR – Vecné škody

Výrobok nevystavujte pôsobeniu otvoreného ohňa,•
vody, vlhkého prostredia, vysokých teplôt, priameho
slnečného žiarenia a pod. Výrobok chráňte aj pred
nárazmi, otrasmi a inými mechanickými vplyvmi.

Nedá sa úplne vylúčiť, že niektoré laky, plasty alebo•
ošetrovacie prostriedky na nábytok rozleptajú alebo
rozmočia materiál nožičiek s protišmykovou vrstvou.
Aby ste zabránili neželaným stopám na nábytku,
položte pod výrobok príp. protišmykovú podložku.

Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne•
ani abrazívne čistiace prostriedky.
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Technické údaje
Model:                           376 755

Vstup:                          DC 5V/2A

Výstup:                         DC 5V/1A 

Výstupný výkon:          5 W

Frekvencia:                   115 kHz

Výkon:                          6,82 dBµA/m

Teplota prostredia:     +5 až +35 °C

Prehľad (obsah balenia)

nabíjacia 
plocha

kontrolka

USB kábel



Používanie
Príp. vypnite vibračný alarm mobilného zaria de -
nia. Vibrácie by mohli zapríčiniť jeho pohyb po
nabíjacej ploche a prerušiť nabíjanie. 

Súčasné nabíjanie viacerých zariadení nie je
možné. 

Rešpektujte aj návod na obsluhu vášho mobil-
ného zariadenia. 

1.  Nabíjaciu podložku
pripojte podľa
obráz ka pomocou
dodaného USB kábla 
k USB sieťovému
adaptéru (nie je
súčasťou ba lenia)
alebo k PC. 

Kontrolka svieti na červeno.
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2.    Položte vaše
zariadenie 
s podporou
funkcie Qi 
do stredu 
nabíjacej
plochy. 

Nabíjanie sa spustí
automaticky. 
Počas nabíjania
zariadenia svieti
kontrolka na
modro. 

Trvanie nabíjania závisí od kapacity akumulátora 
zariadenia, ktoré nabíjate.

Po úplnom nabití zariadenia svieti kontrolka
znovu na červeno. 

Ak sa nabíjanie nespustí automaticky, krátko vy -m

ber te zariadenie určené na nabíjanie z nabíjacej
podložky a skúste to znovu. 

kontrolka
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Poruchy / pomoc
Zariadenie pripojené, resp. položené na nabíjanie 
sa nenabíja

Je zariadenie umožňujúce Qi-nabíjanie položené na•
nabíjaciu plochu správne?

Je nabíjacia podložka pripojená k elektrickej sieti?•
Použite USB sieťový adaptér alebo nabíjaciu podložku
pripojte k počítaču. 

Pri používaní nabíjacej podložky v blízkosti silných•
magnetických polí (napr. televízne prijímače alebo
reproduktory) môže dochádzať k narúšaniu nabíjania.
Zmeňte miesto, prerušte spojenie medzi nabíjaným
zariadením a nabíjacou podložkou a znova ho pri-
pojte.

Reset

Elektromagnetické polia v okolí nabíjacej podložky 
môžu mať rušivý vplyv. Ak nabíjacia podložka nefunguje
správne, odpojte ju na pár sekúd od napájacieho zdroja.
Potom sa o to pokúste znovu. 
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Nabíjacia podložka nenabíja – kontrolka ďalej svieti
na červeno. 

Má nabíjané zariadenie príkon prúdu nižší ako 85 mA, •
a preto ho nabíjacia podložka neidentifikuje ako 
spotrebič? 

Ak sa nabíjanie vhodných zariadení nespustí m

automaticky, krátko vyberte ho vyberte z nabíjacej
podložky, prípadne vytiahnite aj zástrčku nabíjacej
podložky a skúste to potom znovu. 

Nabíjacia podložka nenabíja – kontrolka bliká 
na červeno

Nabíjacia podložka rozozná, že na nej leží cudzím

predmet, ktorý nie je možné nabiť. Odstráňte cudzí
predmet, následne je nabíjacia podložka znovu 
pripravená na nabíjanie a kontrolka prestane
blikať.
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Vyhlásenie o zhode
Spoločnosť Tchibo GmbH týmto vyhlasuje, že tento
výrobok spĺňa v čase uvedenia na trh základné po -
žiadavky a ostatné príslušné ustanovenia Smernice
2014/53/EÚ. Úplné znenie Vyhlásenia o zhode nájdete 
na  internetovej stránke www.tchibo.sk/navody. 
Zadajte číslo výrobku 376 755.

Likvidácia
Zariadenia, ktoré sú označené týmto sym-
bolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým
odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré zariadenia
oddelene od domového odpadu. Informácie o zberných
dvoroch, ktoré odoberajú staré zariadenia bezplatne,
vám poskytne obecná alebo mestská správa.



Číslo výrobku: 376 755

Made exclusively for: 
Tchibo GmbH, Überseering 18,

22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.sk


