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Prečítajte si pred použitím 
Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre nabíjaciu základňu Prestigio Revolt A1. Pred použitím 
si prečítajte tento návod. Iba tak budete mať istotu správneho a bezpečného používania 
zariadenia. Odložte si ho pre prípad, že by ste ho v budúcnosti ešte potrebovali.  
Vzhľad a rozmiestnenie prvkov sa môžu líšiť od vyobrazenia a popisu uvedeného nižšie, 
pretože výrobca v záujme kontinuálneho vylepšovania produktu si vyhradzuje právo 
zmeniť vlastnosti zariadenia bez predchádzajúceho oznámenia. 
Spoločnosť nezodpovedá za poškodenia spôsobené nevhodným používaním zariadenia. 
Tento návod je určený výhradne na informačné účely a neobsahuje žiadne vyslovené ani 
predpokladané záruky. 
Všetky relevantné informácie sú dostupné na stránke www.prestigio.com. 

Technické parametre 

Menovité vstupné napätie, A (podporuje) 5 V, 2 А, 9 V, 2 А 

Bezdrôtové nabíjanie Qi (podporuje), 2 cievky 5, 7,5, 10 W 

Modul bezdrôtového nabíjania pre AirPods Qi 2,5 W 

USB-A (2 ks) 5 V, 1 А 

Dĺžka napájacieho kábla USB-A/Type-C 1,5 m 

Povolená vzdialenosť pri používaní bezdrôtového modulu 4 – 6 mm 

Obsah balenia 

Nabíjacia základňa Prestigio Revolt A1 
1,5 m napájací kábel USB-A/Type-C 
Stručný návod na obsluhu 
Záručný list 

1 ks 
1 ks 
1 ks 
1 ks 

http://www.prestigio.com/
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1, 2. Cievky bezdrôtového nabíjania 
3. LED indikátor
4. Adaptér USB typu C
5. Prívod vzduchu
6. Protišmyková páska
7. USB adaptéry
8. Spodný kryt

Dôležité informácie 
Ak po pripojení k nabíjaciemu modulu zariadenie nenabíja alebo LED neustále bliká, 
skontrolujte, či nie sú na zadnej strane telefónu žiadne kovové predmety. K nabíjanému 
zariadeniu nesmú byť uchytené žiadne bankomatové karty, magnetické absorbéry ani iné 
kovové predmety. 

Áno Nie Nie Nie 
Tenké puzdro 

(do 4 mm) 
Hrubé puzdro 
(nad 4 mm) 

Puzdro s kovovým 
prstencom 

Magnetické 
podložky 

Áno Nie Nie Nie 
Originálny nabíjací 

kábel Prestigio 
Neoriginálne 

nabíjacie káble 
Originálny napájací 

adaptér 
Neoriginálny 
neštandardný 

napájací adaptér 
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Používateľská príručka 
Smartfón 
 

1. Použite kvalitný napájací adaptér 5 V/2 A alebo napájací adaptér s podporou rýchleho
nabíjania QC 2.0/QC 3.0 (9 V, 2 A).
2. Telefón položte na nabíjaciu základňu a skontrolujte, či sa nabíja.

Bezdrôtové nabíjanie smartfónu 
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Slúchadlá AirPods 1 bez bezdrôtového nabíjacieho puzdra 

1. Použite originálny kábel USB/Lightning pre slúchadlá AirPods 1 (nie je
priložený).

2. Otvorte kryt na spodnej strane puzdra, do priestoru na bezdrôtové nabíjanie na
nabíjačke Prestigio Revolt A1 vložte originálny kábel USB/Lightning pre
slúchadlá AirPods a zabezpečte ho.

3. Namotajte kábel, pripojte ho k USB adaptéru a zatvorte kryt.
4. Ak chcete nabíjať slúchadlá AirPods 1, pripojte ich káblom.

Originálny kábel USB/
Lightning pre slúchadlá AirPods 

     Slúchadlá AirPods 1 v puzdre 
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Slúchadlá AirPods 2 s bezdrôtovým nabíjacím puzdrom 
 

 
1. Slúchadlá AirPods 2 položte na nabíjaciu základňu a skontrolujte, či je zariadenie 

v správnej polohe. 
 

Hodinky Apple Watch 
 

Bezdrôtová nabíjačka na hodinky Apple Watch 

 
1. Použite originálnu bezdrôtovú nabíjačku na hodinky Apple Watch (nie je 

priložená). 
2. Bezdrôtovú nabíjačku na hodinky Apple Watch vložte do štrbiny na bezdrôtové 

nabíjanie na základni Prestigio Revolt A1 a prichyťte ju. 
3. Otvorte spodný kryt, namotajte kábel, pripojte ho k USB adaptéru a zatvorte kryt. 
4. Ak chcete nabíjať hodinky, položte ich na bezdrôtovú nabíjačku Apple Watch. 
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Použitie rýchleho bezdrôtového nabíjania s výstupným výkonom 
5 W/7,5 W/10 W 
 
Výstupný výkon Typ napájacieho 

adaptéra 
Kompatibilné zariadenia 

5 W Napájací adaptér 5 V, 2 A  Akékoľvek zariadenie s 
podporou bezdrôtového 
nabíjania, ako napríklad 
iPhone 11/11 Pro/11 Pro 
Max/iPhone 8/ 8 plus/iPhone 
X/XS/XS Max/XR, 
Samsung Galaxy Note 
10/10+ 
S10/S10+/S10e/S9/S9+/Note 
9/Note 8/S8/S8 plus/S7/S7 
edge/S6 edge/S6 edge 
plus/S6/Note 5 a mnohé 
ďalšie 

7,5 W Napájací adaptér s 
podporou rýchleho 
nabíjania QC 2.0/QC 3.0 
(9 V/2 A) 

iPhone 11/11 Pro/11 Pro 
Max/iPhone 8/8 plus/iPhone 
X/XS/XS Max/XR a ďalšie 

Výstupný výkon Typ napájacieho 
adaptéra 

Kompatibilné zariadenia 

10 W Napájací adaptér s 
podporou rýchleho 
nabíjania QC 2.0/QC 3.0 
(9 V/2 A) 

Samsung Galaxy Note 
10/10+/S10/ 
S10+/S10e/S9/S9+/ Note 
9/Note 8/S8/ S8 plus/S7/S7 
edge/S6 edge plus/Note 5 a 
ďalšie 

 
Varovanie! 
Pri nabíjaní 3 zariadení naraz sa odporúča použiť napájací adaptér s 
výstupom 9 V/2 A (QC2.0/3.0) 
 

Pravidlá bezpečného používania 
1. Zariadenie používajte výhradne na určený účel. 
2. Na nabíjanie zariadenia používajte výhradne originálny kábel a napájací zdroj. 
3. Nie je povolené zariadenie rozoberať a meniť jeho konštrukciu. Zariadenie môžu 

opravovať a servisovať iba autorizované servisné strediská. 
4. Ak sa zistí, že niektorá časť zariadenia nefunguje alebo je poškodená, okamžite ho 

prestaňte používať, odpojte ho zo siete a obráťte sa na servisné stredisko. 
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5. Dávajte pozor, aby do nabíjacej základne nevnikla vlhkosť, oleje, chemikálie a iné 
organické kvapaliny. Neodporúča sa používať zariadenie na miestach s vysokou 
vlhkosťou (napríklad v kúpeľni). 

6. Zariadenie nepoužívajte na nadmerne prašných miestach. 
7. Zariadenie a jeho príslušenstvo uchovávajte mimo dosahu detí. 

 

Tipy týkajúce sa starostlivosti 
Zariadenie vyčistite suchou jemnou handričkou alebo obrúskom bez obsahu alkoholu 
určeným na čistenie kancelárskeho vybavenia. 
 

Preprava a obmedzenia pri skladovaní 
1. Ak neplánujete zariadenie dlhšiu dobu používať, v záujme zachovania výkonu 

batériu nabite každých 6 mesiacov. 
2. Zariadenie nie je určené na použitie v rezidenčných, komerčných a priemyselných 

priestoroch, kde bude vystavené nebezpečným a škodlivým faktorom. 
3. Zariadenie odporúčame používať a skladovať pri teplotách v rozsahu od -10 °C do 

+40 °C a relatívnej vlhkosti od 30 do 80 %. 
4. Dlhodobé skladovanie je povolené iba v pôvodnom obale na tmavých, suchých, 

čistých a dobre vetraných uzavretých miestach. 
5. Preprava je možná akýmkoľvek spôsobom na akúkoľvek vzdialenosť. Nabíjacia 

základňa a jej príslušenstvo by mali byť prepravované v pôvodnom obale. 
 

Likvidácia 
Zariadenie a USB kábel nelikvidujte spolu s bežným komunálnym odpadom. Po skončení 
prevádzkovej životnosti ich odovzdajte v recyklačnom stredisku elektroodpadu. 
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