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Bedankt voor het kiezen van de Pingi Solidgrip™ Pro NST-16EU smartphonehouder en draadloze lader. Volg de aanwijzingen in deze handleiding nauwkeurig
op en lees de handleiding zorgvuldig door. Bewaar deze instructies op een veilige
plaats zodat ze altijd beschikbaar zijn. Dit apparaat voldoet aan de wettelijke
nationale en Europese regelgeving. Probeer het apparaat nooit zelf technisch aan
te passen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor ongevallen of schades die
ontstaan door het niet navolgen van deze gebruikshandleiding.

VEILIGHEID
•	Dit apparaat dient gebruikt te worden zoals beschreven in de
gebruiksaanwijzing die met het product meegeleverd wordt.
• 	Het apparaat moet worden gevoed vanaf een USB-poort met
behulp van de meegeleverde USB-A naar USB-C-kabel. Probeer
het apparaat nooit aan te sluiten op andere spanningsbronnen.
•	Om risico van brand, elektrische schokken en letsel te vermijden
het apparaat niet onderdompelen in water of andere vloeistoffen.
• Maak de USB-kabel los wanneer u het apparaat schoonmaakt.
•	Kinderen jonger dan 3 jaar moeten uit de buurt worden
gehouden, tenzij ze voortdurend onder toezicht staan.
•	LET OP - De verpakking en de plastic zakken die gebruikt zijn om
dit apparaat te verpakken kunnen gevaarlijk zijn. Gelieve deze
materialen om verstikkingsgevaar te voorkomen uit de buurt van
baby’s en kinderen houden. Deze materialen zijn geen speelgoed.
TECHNISCHE SPECIFICATIES

INGANGSSPANNING.......................................................................................5V 2A / 9V 1.67A
UITGANGSSPANNING....................................................................................5V 1.5A / 9V 1.2A
LAADEFFICIENCY............................................................................................................±75%
BEDRIJFSTEMPERATUUR.......................................................................................-20°C~45°C
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WAT U KUNT VERWACHTEN
De Solidgrip™ Pro NST-16EU een Qi-compatible lader en houder voor smartphones.
Dit betekent dat smartphones die compatibel zijn met de Qi-standaard automatisch
kunnen worden opgeladen wanneer ze in de houder worden geplaatst. Smartphones die
de Qi-standaard nog niet ondersteunen laden niet op wanneer ze in de houder worden
geplaatst. Dit product ondersteunt snelladen.
KABEL EN USB-VERBINDING
Er is een USB-A naar USB-C kabel meegeleverd om de draadloze
lader vanaf een USB-poort van spanning te voorzien. Zorg ervoor
dat er een vrije USB-poort beschikbaar is in uw auto. U kunt ook een
algemeen verkrijgbare 12V naar 5V USB-adapter gebruiken.
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Dit product is in staat om uw smartphone versneld draadloos op
te laden wanneer deze is aangesloten op een daarvoor geschikte
spanningsbron. Sluit, om snel draadloos op te laden, de Solidgrip™
Pro kabel aan op een snellader die compatibel is met uw telefoon. Het
vermogen is afhankelijk van de spanningsbron en de smartphone (iOS
7,5 Watt draadloos opladen / Android 10 Watt draadloos opladen).
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162.5 mm

De Soli

De positie van de telefoon op de
houder is belangrijk en hangt af van de
grootte van de telefoon. De draadloze
oplaadmodule in uw smartphone moet
worden uitgelijnd met zijn tegenhanger
in de lader. U kunt de verticale positie
van uw telefoon aanpassen door de
hoogte van de telefoonsteun aan te
passen. Om de eerste maal de juiste
positie te vinden kan het nodig zijn
verschillende standen te proberen.

143 mm

HET PLAATSEN VAN UW TELEFOON
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Algemene aanbevelingen
Smartphones <153 mm: telefoonsteun omhoog
Smartphones >153 mm: telefoonsteun naar beneden
OPENEN EN SLUITEN
De twee klemmen van de telefoonhouder sluiten automatisch
wanneer u uw Qi- smartphone op de houder plaatst. Voor
niet-Qi-smartphones kunnen de knoppen aan de zijkant van
de houder worden gebruikt. De houder kan bovendien worden
geopend met deze knoppen aan de zijkant.
Handig: De houder kan ook na het uitschakelen van uw auto
nog korte tijd electrisch worden geopend.
LED INDICATOR
- ROOD LICHT: stand-by / opladen niet gestart
- BLAUW LICHT: laden telefoon gestart
- KNIPPEREND LICHT: maakt verbinding
BEVESTIGING INSTALLEREN
De Solidgrip™ Pro wordt geleverd met twee bevestigingen:
• De uitschuifbare zuignapbevestiging is geschikt voor montage
van de Solidgrip Pro™ op uw voorruit of op andere gladde
oppervlakken. Gebruik de hendel om de zuignap vast of los te
maken. Deze bevestiging heeft draaiknoppen om de stand van
de zuignapbevestiging aan te passen en om de bevestiging te
verlengen.
• De luchtroosterbevestiging gebruikt u voor het bevestigen
van de Solidgrip™ Pro aan een luchtrooster in uw auto. Deze
bevestiging wordt op de lamellen van het rooster geklemd.
Gebruik de geïntegreerde steun om de houder in de gewenste
positie te houden.
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* Niet alle luchtroosters zijn compatibel, omdat deze per automodel verschillen. Gebruik de deze
houder alleen wanneer dit veilig kan.

Schroef de bevestigingsmoer los. Druk de kogel in de opening en draai de moer weer vast.
U kunt de moer wanneer nodig een stukje losdraaien om de stand aan te passen.
INSTELLEN SCHERMORIËNTATIE
U kunt uw telefoonscherm in staande modus (verticaal) of liggende modus (horizontaal)
gebruiken. Draai de bevestigingsmoer iets los en stel de schermrotatie naar wens in.
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AFVOEREN VAN HET APPARAAT
Gooi afgedankte elektrische apparaten niet bij het restafval, breng ze naar
een inleverpunt (van uw gemeente bijvoorbeeld). Neem contact op met uw
gemeente voor informatie over inleverpunten. Als elektrische apparaten gestort
worden op stortplaatsen, kunnen gevaarlijke stoffen in het grondwater lekken
en zo in de voedselketen terechtkomen. Dat is schadelijk voor uw gezondheid en
welzijn. Als u een oud apparaat vervangt door een nieuw, is de winkelier wettelijk verplicht
om uw oude apparaat in te nemen, zonder dat u hiervoor extra moet betalen.
3 JAAR BEPERKTE GARANTIE
Innogoods garandeert dat uw apparaat voor een periode van drie jaar na eerste
aanschaf vrij is van materiaal- en/of fabricagefouten. Mochten materiaal- of
fabricagefouten aanwezig zijn, dan zal InnoGoods deze repareren of voor een
vervangend apparaat met gelijke of betere specificaties zorgen. Schade aan een
apparaat door enige vorm van onzorgvuldig gebruik, ongeluk, misbruik, gebrek aan
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schoonmaak en onderhoud, of ander gebruik dat redelijkerwijs in strijd kan worden
geacht met de in deze handleiding beschreven gebruiksaanwijzingen, valt niet onder
deze garantie. Voorts zijn wettelijke bepalingen inzake consumentenkoop van kracht.
Wij raden u in geval van een defect aan om het defecte apparaat samen met het
originele aankoopbewijs naar het punt van aankoop terug te brengen. Wanneer het
defect aan het apparaat gevolg is van andere dan materiaal- en/of fabricagefouten
kunnen u onderzoeks- of reparatiekosten berekend worden.
PROBLEEMOPLOSSING:
Mijn telefoon wordt niet opgeladen en de indicator licht rood op. Wat kan
het probleem zijn?
- Controleer of uw telefoon draadloos opladen (Qi) ondersteunt.
- Het hoesje van uw telefoon kan te dik zijn. We raden een maximale dikte aan van
2 mm.
- Zorg ervoor dat uw telefoonhoesje geen metaal of magneten bevat.
- De positie van de telefoonsteun moet worden aangepast. Zie ‘HET PLAATSEN VAN
UW TELEFOON’.
De LED-indicator gaat niet aan. Wat kan er mis zijn?
- Controleer of de houder is aangesloten op een werkende USB-poort.
- Gebruikt u de originele kabel?
- Controleer de conditie van de kabel.
Het apparaat opent op willekeurige momenten. Wat kan er mis zijn?
- Veel auto’s hebben handige USB-poorten in de console. In zeldzame gevallen geven
deze USB-poorten geen ononderbroken, stabiele spanning.
- U kunt uw autohouder eenvoudig testen door deze thuis aan te sluiten op uw
smartphone-oplader. Als u het probleem niet opmerkt wanneer het apparaat is
aangesloten op uw telefoonoplader, dan is de USB poort in uw auto niet geschikt.
Gebruik dan een 12V naar USB-adapter voor uw auto.
COMPATIBELE APPARATEN

Van de volgende apparaten is bekend dat ze het draadloos opladen ondersteunen:
• iPhone 8 en later
• Samsung Galaxy S6 en later
• Qi-compatible Android smartphones
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CONTACT/SERVICE:
InnoGoods BV
The Netherlands
Rivium 2e str. 40
NL-2909 LG Capelle a/d IJssel
+49 20 514 051790
+31 88 995 1000
www.pingi.com
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