
Technaxx ®  *  Uživatelská příručka 
 

Technaxx KFZ Cup nabíječka TX-155 
 

12-24V vhodné, bezdrátové nabíjení 
 

Prohlášení o shodě:  www.technaxx.de/ (ve spodní liště “Konformitätserklärung”). Před 

prvním použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k použití. 

 

Servisní telefonní číslo pro technickou podporu: 01805 012643 (14 centů / minutu z 

německé pevné linky a 42 centů / minutu z mobilních sítí). 

Bezplatný e-mail: support@technaxx.de 

 

Tuto uživatelskou příručku si pečlivě uschovejte pro budoucí použití nebo sdílení 

produktu. udělejte s orig. příslušenstvím tohoto výrobku. V případě záruky se prosím 

obraťte na prodejce nebo na prodejnu, kde jste tento produkt zakoupili.  

Záruka 2 roky 

Funkce 

⚫rychlé bezdrátové nabíjení slot max. 10W (v závislosti na vašem 

mobilním telefonu) 

⚫ 2 x USB, 5V, 2A každý 

⚫ Lightning konektor pro Apple® AirPods® 1. a 2. generace 

⚫ Design poháru zapadá do držáku na auto 

 

Instalace a použití 

Vložte bezdrátovou nabíječku do otvoru v šálku do auta. Připojte napájení, 

nabíječka je elektrifikována. 

* Pokud je váš pohár v autě malý, vložte základnu do nabíječky. 

Instalační základna: 

Spodní část základny se zasunuje do spodního otvoru bezdrátové 

nabíječky v autě. Otočením dojde k utažení. 

 

 

 

 

 

 

Přehled výrobku 

http://www.technaxx.de/


 

Vrchol 

 
1. Vstupní port 3. Slot pro bezdrátové načítání> 10 

W 

2. 2 x USB port (2x 5V/ 2A) 4. Air Pod® nabíječka (1. a 2. gen.) 

 

Návod k použití 

Připojte cup nabíječku do zásuvky zapalovače cigaret v autě (12 / 24V 

DC) červená LED indikuje, že je položka připravena. Chcete-li načíst svůj 

mobilní telefon, vložte jej do slotu pro bezdrátovou nabíječku. Displej by 

se měl zobrazovat ve směru k nabíječce Air Pod®, modrá LED ukazuje, 

že se váš mobilní telefon nabíjí. Chcete-li nabít svůj Air Pod® nebo 

kompatibilní položku, zapojte jej do nabíječky.  

Poznámka: Při opuštění vozidla vyjměte nabíječku z konektoru DC 12 / 

24V. Zda zařízení pracuje s klíčem zapalování, také záleží na vozidle. 

Někteří výrobci přerušují napájení zapalovače cigaret v tomto případě.  

 
Technické specifikace 

Vstupní napětí 
DC 12-24V (zásuvka zapalovače 
cigaret) 

Spotřeba elektrické energie 12/24V max. 5A 

Výstup Max 35W 

Nabíjecí porty USB1 / USB2 5V/ 2A / 5V/ 2A 

Nabíjecí slot  Až 81 mm široký 10 W 

Air Pod® základna Max. 2,35W 



Provozní teplota –10 °C - 45°C 

Skladovací teplota –20 °C - 70°C 

Materiál ABS 

Hmotnost / rozměry 240g / (D) 16,5 x (Ø) 7-9cm 

Obsah balení 
TX-155, Uživatelská příručka, 
připojovací kabel k 12/24V 

Upozornění 

 

⚫Používejte tuto položku se správným⚫ implantabilním lékařským 

zařízením s adaptérem 12/24V (kardiostimulátory, kochleární implantáty 

atd.). Udržujte nejméně 30CM od nabíječky ⚫ Neumisťujte magnety nebo 

magnetické karty (ID karty, bankovní karty atd.) Příliš blízko, aby nedošlo 

k selhání magnetické karty ⚫Aby nedošlo k poškození elektronických 

součástek, netlačte, nerolujte ani netahejte za napájecí 

kabel⚫Neskladujte kovové předměty v / na cup nabíječce ⚫Chcete-li 

prodloužit jeho životnost, vytáhněte ji před spuštěním motoru automobilu. 

⚫ Nesundávejte žádný kryt, abyste zabránili nebezpečí úrazu elektrickým 

proudem nebo jiným škodám. ⚫ Nepokoušejte se zařízení demontovat, 

mohlo by dojít ke zkratu nebo dokonce poškození. ⚫ Nenechte zařízení 

spadnout ani jím netřeste, může dojít k poškození vnitřních desek nebo 

mechaniky. ⚫ Abyste snížili riziko požáru nebo úrazu elektrickým 

proudem, nevystavujte tento přístroj dešti nebo vlhkosti. ⚫ Udržujte 

přístroj v suchém a větraném prostředí, vyhněte se vysoké vlhkosti a 

vysoké teplotě. ⚫ Neinstalujte zařízení v blízkosti zdrojů tepla (např. 

radiátorů, trouby) a nevystavujte jej přímému slunečnímu záření. ⚫ 

Uchovávejte výrobek mimo dosah malých dětí. 

 
Rady pro ochranu životního prostředí: Obalové materiály jsou 

surovinami a lze je recyklovat. Nevyhazujte stará zařízení či 

baterie do domovního odpadu.. Čištění: Chraňte zařízení před 

kontaminací a znečištěním (použijte čistou přikrývku). 

Nepoužívejte hrubé, hrubozrnné materiály nebo rozpouštědla / 

agresivní čisticí prostředky. Vyčistěné zařízení dobře 

otřete.Distributor: Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, 

Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Německo 

 

Užívejte si svého výrobku * Sdílejte své zkušenosti a názory na jednom z dobře 

známých internetových portálů. 
 

 


