
Neoline Qi držiaky s bezdrôtovým nabíjaním
Návod pre M2 / C4 / C2

Upozornenie!  Účinnosť nabíjania  bude znížená, alebo sa  nabíjanie vypne, ak by
bol vložený kovový predmet o hrúbke minimálne 4 mm medzi držiak a telefón.

Magnetické uchytenie telefónu. M2
1. Pri držiaku M2 vložte dodávanú kovovú platničku pod púzdro telefónu, alebo ju 
nalepte na zadnú časť telefónu.  Pred nalepením platničky najprv nájdite  na zadnej
časti telefónu vhodné miesto.
2. Ak je to možné upevnite držiak do mriežky ventilácie vozidla, inak nájdite vhodný,
plochý povrch a prilepte držiak pomocou obojstrannej lepiacej pásky na vhodné
miesto na prístrojovej doske.
3. Položením telefónu na držiak, bude tento pritiahnutý v dôsledku magnetickej sily
medzi kovovou platničkou na telefóne a magnetom držiaku.
4. Pripojte jednu stranu USB kábla do držiaku a druhú stranu do USB konektoru vo 
vašom aute (použite cigaretový USB adaptér - nie je v balení). Nabíjanie telefónu
začne automaticky.

Držiak s bočným uchytením: C4, C2
1. Ak je to možné, upevnite držiak do mriežky ventilácie vozidla, alebo 
nájdite vhodný plochý povrch a prilepte držiak pomocou obojstrannej 
lepiacej pásky na vybraté miesto na prístrojovej doske.
2. Umiestnite telefón do držiaku tak, aby nabíjacia plocha telefónu a dr-
žiaka boli pri sebe, telefón v držiaku upevnite.
Upozornenie! Pri modeli držiaku s nastavením výšky umiestnenia tele-
fónu, posunťe spodné rameno držiaka tak, aby sa telefón nabíjal efektívne.



1. Nalepte prosím dodávanú kovovú platničku na zadnú stranu Vášho
telefónu, alebo platničku vložte pod púzdro, alebo pod originálny zadný 
kryt telefónu.
2. Ak je to možné, upevnite držiak do mriežky ventilácie vozidla, alebo  
nájdite vhodný plochý povrch a prilepte držiak pomocou obojstrannej
lepiacej pásky na vybraté miesto na prístrojovej doske. 
3. Priložte telefón k držiaku, vplyvom magnetickej sily telefón sadne na 
svoje miesto.

* Pre technické špeci�kácie každého modelu, pozrite prosím, popisy na webovej stránke 
https://www.tssgroup.sk/mainform.aspx?row�lter=true&search=neoline+qi&page=1

Inštalácia magnetického držiaku 
                    Neoline Qi M2 


