
Nillkin magnetisk trådløs billader II 
 
  

Anden generation af Nillkin’s trådløse oplader til bilen er lavet af udsøgte materialer.             
Rammen er fremstillet ved en særlig vakuumsteknologi. Den nye oplader er helt opdateret             
og giver dig en bedre og mere fri trådløs opladning i bilen. Den er let at installere på                  
luftkanalen med en fleksibel silikoneklips, som holder den sikkert og stabilt. Den har et              
indbygget rustfrit kugleled, der kan drejes 360°, så du kan justere synsvinklen. Den stærke              
magnet holder den sikkert fast og enheden oplades trådløst via Qi. Så du skal bare sætte                
den fast og så begynder opladning. Den falder ikke nemt af selv på ujævne veje. Der er                 
indikatorlys på to sider. 
  

Produktets Specifikationer: 
Model: MC016 
Input: 5V 2A 
Output: 5V 1A(MAX) 
Rækkevidde: ≤6mm 
Opladningseffektivitet: ≥70% 
Standard: QI trådløs opladning 
 

Produktets udseende: 
Skridsikker måtte 
Logo 
Strøminput 
Klips 
Magnetisk adsorption 
Opladnings-indikatorlys 
 

Instruktioner: 
1. Tilslut opladerkablet til den magnetiske trådløse billader 
2. Tilslut kablet USB interface til billaderen 
3. Fastgør den magnetiske billader på luftkanalen 
4. Påbegynd opladningen 

 
Installation af det runde jernfilter: 

1. Fjern 3M limen på jernfilteret 
2. Sæt de 4 jernfiltre på bagsiden af din telefon 
3. Sæt din telefon i den trådløse oplader og påbegynd opladningen 

 
Installation af det n-formede jernfilter: 

1. Fjern det beskyttende 3M lim på jernfilteret 
2. Fastgør jernfilteret midt på telefonen 
3. Sæt din telefon i den trådløse oplader og påbegynd opladningen 

 
 



Standardtilbehør: 
1. Magnetisk trådløs billader 
2. n-formet jernfilter 
3. Rundt jernfilter 
4. USB ladekabel 
5. Brugermanual 

 
Kompatible enheder: 

1. Samsung Galaxy S7 Edge 
2. Samsung Galaxy Note 4 
3. iPhone 6s/7, iPhone 6s Plus/7 Plus 

 
1. Enheder med indbygget trådløs opladningsreceiver (Samsung Galaxy S7, S7 Edge,          

Nokia 950 etc.) 
2. Enheder med særlige trådløse opladningskontakter skal installere en receiver-spole         

(Samsung Galaxy Note 4, S5 etc.) 
3. Enheder der skal installere et opladningscover (iPhone 6s/iPhone 7, iPhone 6s           

Plus/iPhone 7 Plus etc.) 
(NB: Receiveren skal være kompatibel med WPC Qi-standarden) 
 

Advarsler: 
 

1. Hold produktet væk fra vand og andre væsker 
2. Anvendelsestemperatur: 0- 45 grader celsius 
3. Sørg for at undgå hårde stød – og undgå at adskille, reparere eller ændre på               

enheden 
4. Brug ikke kemiske væsker som benzin eller fortynder 


