
Technaxx ®  *  Návod k obsluze 

6-v-1 Safety Car Charger TX-123 
 

Prohlášení o shodě pro tento výrobek je k dispozici na: www.technaxx.de/  (v 
liště “Konformitätserklärung” dole). Před prvním použitím zařízení si pečlivě 

přečtěte návod k obsluze prosím. 
 

Číslo servisního telefonu technické podpory: 01805 012643 (14 centů/min z 
pevné linky v Německu a 42 centů/min z mobilních sítí).  

Email zdarma: support@technaxx.de 
 

Tento výrobek má dobíjecí baterii. Musí být před prvním použitím úplně nabitá. 
POZNÁMKA: Pokud přístroj nepoužíváte, dobijte jeho baterii každé 2-3 

měsíce! 
 
Uschovejte tento návod k obsluze pro budoucí použití nebo sdílení produktu 
opatrnĕ. Udĕlat to samé s originálními doplňky pro tento produkt. V případĕ 
záruky, obrat’te se na prodejce nebo obchod, kde jste tento výrobek zakoupili.   
                                                       Záruka 2 roky  

 
Užijte si vašeho výrobku. Sdílejte své zkušenosti a  názory na jednom 

z dob ře známých internetových portál ů. 

Vlastnosti 
�6-v-1 vestavěné bezpečnostní nástroje �Vysoce kvalitní nabíječka 
do auta s USB výstupem 5V/2A pro nabíjení externích zařízení 
�Svítilna – bílou LED 130 lumen se třemi světly a 2 režimy (slabý & 
silný) � Bílé světlo – pro signalizaci v nouzových situacích � Řezací 
nůž na bezpečnostní pás – pro záchranu řidiče v nebezpečné situaci 
� Nouzové kladivo – pro proražení bočního okna � Power Bank s 
dobíjecí baterií 2200mAh (pomocí zásuvky zapalovače DC 12–24V 
nebo Micro USB DC 5V) � Malý a praktický design 

 
Pokyny pro ochranu životního prost ředí:  Obalové materiály 
jsou suroviny a lze je opět použít. Obaly oddělit podle jejich 
druhu a v zájmu ochrany životního prostředí zajistit jejich 
likvidaci podle předpisů. Vyřazené přístroje a baterie nepatří do 
domovního odpadu! Odborně se musejí zlikvidovat i staré 
přístroje a baterie! Čištění:  Chraňte zařízení před znečištěním 
a kontaminací (použijte čistý hadřík). Nepoužívejte hrubé či 
drsné materiály, rozpouštědla, jiné agresivní čističe. Zařízení 
po vyčištění otřete. Distributor:  Technaxx Deutschland GmbH 
& Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Německo 

 
 

 
 



Technické údaje 
Napájení proudem (zásuvka cigaret) DC 12–24V 

Vstup Micro USB DC 5V / 800mA 

USB výstup: Nabíječka do auta #  

Power Bank 
DC 5V/2A # DC 5V/1,5A 

Nabíjení  
Vestavěná dobíjecí baterie 2200mAh Li-iontová 3,7V / 

8,14Wh / doba nabíjení ~ 3-4 hodiny 

LED jas 1W / 130 lumen 

Ochrana Přebití, nadproud, přetížení, ochrana proti zkratu 

Materiál Aluminium + ABS 

Hmotnost / Rozměry 84g / (Š) 11,4 x (D) 4,0 x (V) 2,6cm 

Obsah balení 
6-v-1 Safety Car Charger TX-123, Nabíjecí 

kabel Micro USB, Návod k obsluze 

Přehled výrobku  (Poznámka: za řízení není vodot ěsné ) 

1 
LED světlo & pracovní 
indikátor (modrý) 

2 
Micro USB  
(vstup pro nabíjení) 

3 
Indikátor nabíjení  
(Power Banka & světlo) 

4 USB (výstup nabíjení) 

5 
Kapacita kontrola /  
LED lampa spínač 

6 
Bezpečnostní pás 
řezačka 

7 Záporný pól 

 
8 

Bezpečnostní kladivo / 
Kladný pól 

 



Nabíjení 
Nejprve před prvním použitím  nabíjejte TX-123 po dobu 3-4 hodin. 
Vestavěnou baterii 2200mAh můžete nabíjet dvěma způsoby A a B. 
 
A) Zásuvka zapalova če cigaret 

 

 
B) Micro USB 

 
 
 
 
 
 
Kontrola kapacity baterie � krátce stiskněte spínač LED (5). 
  

   
 
 

Zapojte jej do zásuvky zapalovače 
cigaret. Indikátor nabíjení MODRÝ 
bude blikat, zatímco svítí indikátor 
MODRÝ. Pokud je baterie plná, rozsvítí 
se všechny čtyři modré indikátory. 

Připojte dodaný kabel Micro USB k 
vstupu Micro USB (2) zařízení. 
Připojte stranu USB k napájenému 
portu USB, například napájecí adaptér 
5V USB * (* není součástí dodávky) 
nebo USB port počítače. Indikátor 
nabíjení MODRÝ bude blikat, zatímco 
svítí indikátor MODRÝ. Pokud je 
baterie plná, rozsvítí se všechny čtyři 
MODRÉ indikátory. 
 

Č. indikátorů Úroveň kapacity 
4x modrý 100% 
3x modrý 75% 
2x modrý 50 % 
1x modrý 25% 

 



Funkce 
1. Nabíjení externích digitálních za řízení 
Použijte nabíjecí kabel přístroje pro připojení k portu USB (4) 
TX-123 pro nabíjení. Indikátor napájení na vašem přístroji se 
zobrazí, když je připojen. Pracuje při připojení k zásuvce zapalovače 
cigaret nebo Power Bank. 
Poznámka1:  Pokud je vaše zařízení iPhone, použijte originální 
kabel.  
Poznámka2:  Produkt automaticky začne nabíjet zařízení po 
připojení. 

 

2.+3. Světlo se t řemi sv ětelnými režimy 
� Stiskněte spínač LED (5) asi 1,5 sekundy, abyste zapnuli slabé 
světlo LED 
�� Opětovným stisknutím přepnete na silné světlo LED. 
��� Opětovným stisknutím zapnete bílé blikající světlo 
���� Stiskněte spínač LED (5) asi 1,5 sekundy, abyste vypnuli 
světlo. 

 
 
 
4. Řezačka bezpečnostního pásu sedadla (6) 

 

 

Poznámka: Pomocí tlačítka LED 
lampy (5) zvolte možnost oblíbené 
světlo [slabé, silné, bílé blikající 
světlo]. 

Při nehodě přeřízněte bezpečnostní 
pás. Držte TX-123 v ruce a umístěte 
řezačku pásu (6) na bezpečnostní 
pás. Přesunujte ho tam a zpět, abyste 
přeřízli bezpečnostní pás. 
 



5. Nouzové kladivo 
Pokud jste zamčeni v autě nebo došlo k nehodě, použijte nouzové 
kladivo (8), abyste rozbili okno auta. Nouzové kladivo je umístěno v 
kladném pólu. Držte TX-123 přímo proti oknu auta. Poté použijte 
veškerou vaši sílu a rozbijte pomocí TX-123 okno vozidla. 
 
Poznámka:  Tuto funkci používejte pouze v nouzových situacích. 
[Bez ohledu na to, v jaké situaci jej použijete spo lečnost 
Technaxx nebude platit náhradu za rozbité okna!] 

 
POZNÁMKA: Chcete-li p řístroj používat jako řezačku 
bezpečnostních pás ů a nouzové kladivo v p řípadě nehody nebo 
nouzové situace, umíst ěte jej do vozu, kde bude p řístupný a na 
dosah. 
 
6. Power Bank (4) 
Použijte nabíjecí kabel přístroje pro připojení k portu USB (4) 
TX-123 pro nabíjení. Produkt automaticky začne nabíjet zařízení po 
připojení. Po úplném nabití přístroje se nabíjení zařízení 
automaticky zastaví. 
 
Poznámka:  Když je zařízení plně nabité, může dojít po 1–2 
minutách k opětovnému nabíjení. To je způsobeno funkcí 
rozpoznávání připojených zařízení USB, které je třeba nabíjet. 
 

Kapacita 
Doba nabíjení 
Power Bank 

iPhone X / 
iPhone 8 

Huawei Mate 20 
/ Huawei P20 

Galaxy 
S8, S9 

2200mAh ~3–4 hodiny ~90–100% ~60–80% ~70% 

 
 
 



Odstran ění problém ů 
Pokud za řízení nefunguje jako nabíje čka do auta nebo Power 
Bank  � Zkontrolujte, zda je adaptér vhodný pro váš mobilní telefon 
/ elektronické zařízení. � Zkontrolujte, zda se produkt automaticky 
vypne. Pokud ano, stačí aktivovat produkt nabíjením vestavěné 
baterie. � Pokud nabíječka nebyla používána déle než 3 měsíce, 
výkon vestavěné baterie bude vyčerpán. Pokud je indikátor nabíjení 
slabý, nabíječka nemohla nabíjet mobilní telefon. Chcete-li tento 
problém vyřešit, použijte dodaný kabel USB k dobití vestavěné 
baterie po dobu 3–4 hodin, pak se vrátí do práce. Aby se prodloužila 
životnost baterie, nabíjejte ji jednou za 2–3 měsíce. 
 

Varování 
� Chcete-li prodloužit životnost tohoto zařízení, vytáhněte jej při 
spuštění motoru. � Neodstraňujte žádné kryty, aby nedošlo k úrazu 
elektrickým proudem nebo jiným škodám. � Nepokoušejte se 
rozebrat zařízení, mohlo by dojít ke zkratu nebo poškození.  
� Nepoužívejte na povrchy zařízení ostrý předmět a udržujte jej 
čistý.  
� Toto zařízení NENÍ vodotěsné, nepoužívejte jej venku za deště. 
Pokud do zařízení vnikne voda, může to mít za následek zkrat. 
Použijte čistou utěrku, která absorbuje vodu na povrchu zařízení, 
nebo jej důkladně vysušte.  
� Neumisťujte zařízení na palubní desku vozidla, mohlo by dojít k 
poškození zařízení a baterie uvnitř vlivem pádu nebo příliš vysoké 
teploty. � Neinstalujte zařízení v blízkosti zdroje tepla (např. 
radiátory nebo jiné). Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu 
záření. Tento výrobek má výkonnou inteligentní ochrannou funkci, 
jako je ochrana proti přebíjení, přepětí, přetížení, ochrana proti 
zkratu apod., Což účinně prodlužuje životnost baterie a životnost 
baterie mobilního telefonu.  
� Mějte přístroj mimo dosah dětí. 


