
Användarmanual för Itian C1 Bilhållare & Qi Trådlös 
Billaddare  

 

 
 
 
 

Specifikationer:  
- Inspänning: DC 5V, 2A 
- Utgångseffekt: DC 5V, 1A 
- Laddningseffektivitet: 70% 
- Laddningseffekt: 5W max 
- Mått: 82mm x 82mm x 19mm 

 
2 funktioner i 1: Håller din enhet säkert när du är ute på vägarna och laddar                

den trådlöst på samma gång. Kompatibel med enheter som är 54mm - 84mm breda              
och har Qi trådlös standard. Bilhållaren kommer med ett fäste för luftventilen.  



 
1. Laddningsplattform 
2. Hållarm 
3. Hållarm kontrollknapp  
4. Skjutbar arm kontrollknapp  
5. Skjutbar arm 
6. LED indikator 

 
Hur använder man Itian C1 bilhållare? 

 
1. Installation med sugproppen  

 
 

Innan du fäster bilhållaren till vindrutan, instrumentbrädan eller annan slät yta,           
behöver du koppla den till fästet. Placera sugproppens delar över hålen på baksidan             
av fästet och drag den uppåt tills den snäpps på plats.  

Efter du fäst sugproppen till fästet kan du placera bilhållaren var du vill. Se till               
att ytan du kommer använda är ren. Placera sugproppen och vrid knoppen för att              
säkra den. För att ta loss bilhållaren, vrid tillbaka knoppen och drag upp sugproppen.  

 



2. Installation med fäste vid luftventilen  

 
Innan du fäster bilhållaren till luftventilen, behöver du koppla den till fästet.            

Placera fästet till luftventilen över hålen på baksidan av fästet och drag upp till den               
snäpps på plats.  

Efter du fäst fästet till luftventilen, kan du placera bilhållaren på plats. Drag             
den övre delen med kroken genom grillen av luftventilen och sätt fast den på insidan.               
Justera benen på den nedre delen för att sätta vinkeln av bilhållaren. 

Både sugproppsfästet och fästet till luftventilen kan roteras 360 grader för att            
ställa din smartphone vid horisontell eller vertikal position. Du kan också justera            
visningsvinkeln tack vare kulleden på båda fästena. 

 
 
Hur använder man den trådlösa laddningsfunktionen?  

 

 
 

Innan du försöker använda den trådlösa laddningsfunktionen av denna         
bilhållare, bör du se till att din smartphone stödjer den här funktionen. Om den inte               
har inbyggd trådlös laddningsfunktion, kan du köpa en trådlös laddningsmottagare          
separat. 

Först och främst, behöver du koppla billaddaren med laddningsplattan via          
microUSB kabeln från paketet. Efter det kopplar du billaddaren till          
cigarettändaruttaget och LED-indikatorn bör börja blinka. För att påbörja         
laddningsprocessen är det bara att placera den i bilhållaren. Konstant blått LED-ljus            
indikerar att din enhet laddas.  


