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FIXED Pad – User manual
Thank you for purchasing the FIXED Pad wireless charging pad. The FIXED Pad is a pad enabling 
wireless charging of mobile phones. Read this manual before use.
The high-performance wireless charger FIXED Pad in the form of a pad allows you wireless charging 
with a power of 5 W, 7.5 W and 10 W. It charges mobile phones almost at the same speed as a mains 
charger, but without tangled cables.

PRODUCT DESCRIPTION – WIRELESS CHARGER

When the pad is connected to the power supply using a microUSB cable (included in the package), 
the red LED lights up, after placing the phone on the pad, the blue LED indicates the start of wireless 
charging. The pad is equipped with vents for heat dissipation. If you keep your phone in a protective 
case, you will be pleased to find out that this high-performance charger allows charging up to a 
distance of 4-10 mm and the thickest cases or covers are not a problem.

PACKAGE CONTENT 

1x FIXED Pad wireless charging pad, 1x User manual, 1x USB supply cable 

NOTES 

The product is warranted in accordance with the regulations in force in the countries where it is 
sold. In case of service problems, contact the dealer from which you have purchased the product. 
FIXED assumes no liability for damage caused by improper use of the product. 
Keep the manual.

PROBLEM SOLVING 

In case of problems with the product, you can contact our support at www.fixed.zone/podpora.
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IMPORT AND DISTRIBUTION 

RECALL s.r.o.

LED indicators

Red LED: Standby mode
Blue LED: Charging status 

Product specifications 

Output: 5 W/7.5 W/10 W

Input: 5V/1A, 9V0,8A, 9V1A

• Prevents overcharge

• Safe charging 



FIXED Pad – Uživatelský manuál
Děkujeme za zakoupení podložky s bezdrátovým nabíjením FIXED Pad. Produkt FIXED Pad je 
podložka pro mobilní telefony s funkcí bezdrátového nabíjení. Před použitím si pročtěte tento manuál.
Výkonná bezdrátová nabíječka FIXED Pad ve formě podložky Vám umožní bezdrátového nabíjení s 
výkonem 5W, 7.5W, 10W, dobíjí mobilní telefony téměř stejnou rychlostí jako nabíječka do sítě, ale bez 
zamotaných kabelů.

POPIS PRODUKTU

Při zapojení podložky do napájení pomocí microUSB kabelu (součástí balení) se rozsvítí červená LED 
dioda, po vložení telefonu na podložku, modrá LED dioda indikuje spuštění bezdrátového nabíjení. 
Podložka je opatřena průduchy pro odvod tepla. V případě, že udržujete svůj telefon v ochranném 
pouzdře, potěší vás, že tato výkonná nabíječka umožňuje nabíjení až do vzdálenosti 4–10 mm a zvládá 
tak i ty nejtlustší obaly nebo kryty.

SOUČÁST BALENÍ 

1x podložka s bezdrátovým nabíjením FIXED Pad, 1x uživatelský manuál, 1x USB kabel pro napájení 

POZNÁMKY 

Na výrobek se vztahuje záruka podle zákonných předpisů platných v zemích, kde je prodáván.  
V případě problémů se servisem se obraťte na prodejce, u něhož jste zařízení zakoupili. 
FIXED nepřebírá odpovědnost za škody způsobené nevhodným používáním produktu. 
Uchovejte manuál. 
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ŘEŠENÍ POTÍŽÍ 

V případě potíží s výrobkem můžete kontaktovat naši podporu na webové adrese:  
www.fixed.zone/podpora

IMPORT A DISTRIBUCE 

RECALL s.r.o.

LED diody
Červená LED: Pohotovostní režim

Modrá LED: Status nabíjení 

Specifikace produktu 

Výstup: 5W/7.5W/10W

Vstup: 5V/1A, 9V0,8A, 9V1A

• Zabraňuje přebíjení

• Bezpečné nabíjení



FIXED Pad – Uživateľský manuál
Ďakujeme za zakúpenie podložky s bezdrôtovým nabíjaním FIXED Pad. Produkt FIXED Pad je 
podložka pre mobilné telefóny s funkciou bezdrôtového nabíjania.
Pred použitím si prečítajte tento manuál.
Výkonná bezdrôtová nabíjačka FIXED Pad vo forme podložky Vám umožní bezdrôtové nabíjanie s 
výkonom 5W, 7.5W, 10W, dobíja mobilné telefóny takmer rovnakou rýchlosťou ako nabíjačka do siete, 
ale bez zamotaných káblov.

POPIS PRODUKTU

Pri zapojení podložky do napájania pomocou microUSB kábla (súčasťou balenia) sa rozsvieti červená LED 
dióda, po vložení telefónu na podložku, modrá LED dióda indikuje spustenie bezdrôtového nabíjania. 
Podložka je opatrená prieduchmi pre odvod tepla. V prípade, že udržujete svoj telefón v ochrannom 
puzdre, poteší vás, že táto výkonná nabíjačka umožňuje nabíjanie až do vzdialenosti 4-10 mm a zvláda 
tak aj tie najhrubší obaly alebo kryty.

SÚČASŤ BALENIA 

1x podložka s bezdrôtovým nabíjaním FIXED Pad, 1x manuál, 1x USB kábel pre napájanie

POZNÁMKY 

Na výrobok sa vzťahuje záruka podľa zákonných predpisov platných v krajinách, kde je predávaný. V 
prípade problémov so servisom kontaktujte predajcu, u ktorého ste zariadenie zakúpili.
FIXED nepreberá zodpovednosť za škody spôsobené nevhodným používaním produktu.
Uchovajte manuál. 
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RIEŠENIE PROBLÉMOV 

V prípade problémov s výrobkom môžete kontaktovať našu podporu na webovej adrese:  
www.fixed.zone/podpora

IMPORT A DISTRIBÚCIA 

RECALL s.r.o.

LED diody

Červená LED: Pohotovostný režim

Modrá LED: Status nabíjanie 

Špecifikácia produktu

Výstup: 5W/7.5W/10W

Vstup: 5V/1A, 9V0,8A, 9V1A

• Zabraňuje přebíjení

• Bezpečné přebíjení



FIXED Pad – Benutzeranleitung
Vielen Dank für den Einkauf der Unterlage mit der drahtlosen Aufladung FIXED Pad. Das Produkt 
FIXED Pad ist eine Unterlage für Mobiltelefone mit der Funktion der drahtlosen Aufladung. 
Lesen Sie bitte diese Anleitung vor der Verwendung aufmerksam durch.
Das leistungsfähige drahtlose Ladegerät FIXED Pad in der Form einer Unterlage ermöglicht Ihnen 
die drahtlose Aufladung mit der Leistung von 5W, 7.5W, 10W, es lädt die Mobiltelefone in der fast 
gleichen Geschwindigkeit wie ein Netzladegerät, jedoch ohne verwickelte Kabel, nach.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Beim Anschließen der Unterlage in die Einspeisung mit Hilfe eines microUSB-Kabels 
(Packungsbestandteil) leuchtet die rote LED-Diode auf, nach dem Einlegen des Telefons auf die Unterlage 
zeigt die blau LED-Diode das Anlaufen der drahtlosen Aufladung an. Die Unterlage ist mit den Luftkanälen 
für die Wärmeableitung versehen. Im Falle, wenn Sie Ihr Telefon in der Schutzhülle aufbewahren, erfreut 
Sie, dass dieses leistungsfähige Ladegerät die Aufladung bis zur Entfernung von 4-10 mm ermöglicht und 
so auch die dicksten Verpackungen oder Abdeckungen beherrscht.

PACKUNGSBESTANDTEIL 

1x Unterlage mit der drahtlosen Aufladung FIXED Pad, 1x Benutzeranleitung, 1x USB-Ladekabel 

HINWEISE 

Auf das Produkt bezieht sich die Garantie gemäß den in jenen Ländern gültigen Vorschriften, in 
denen es verkauft wird. Im Falle von Problemen mit dem Service wenden Sie sich bitte an den 
Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. 
FIXED haftet nicht für Schäden infolge einer unsachgemäßen Verwendung des Produktes. 
 Bewahren Sie diese Anleitung auf.
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LÖSUNG VON PROBLEMEN 

Im Falle von Schwierigkeiten mit dem Produkt können Sie sich mit unserem Support auf folgender 
Website in Verbindung setzen: www.fixed.zone/podpora

IMPORT UND VERTRIEB 

RECALL s.r.o.

LED-Diode

Rote LED: Bereitschaftsmodus

Blau LED: Aufladung 

Produktspezifikation

Output: 5W/7.5W/10W

Input: 5V/1A, 9V0,8A, 9V1A

• Es verhindert die Überladung

• Sichere Aufladung



FIXED Pad – Instrukcja obsługi
Dziękujemy za zakupienie podstawki z ładowaniem bezprzewodowym FIXED Pad. Produkt FIXED Pad 
jest podstawką pod telefon z funkcją ładowania bezprzewodowego. 
Przed użyciem prosimy przeczytać niniejszą instrukcję.
Wydajna ładowarka bezprzewodowa FIXED Pad w formie podstawki umożliwia ładowanie 
bezprzewodowe mocą 5 W, 7.5 W, 10 W, ładuje telefony prawie tak samo szybko jak ładowarka 
sieciowa, tylko bez plączących się kabli.

OPIS PRODUKTU

Po podłączeniu podstawki do zasilania za pomocą kabla microUSB (w opakowaniu) zapala 
się czerwona dioda LED, po położeniu telefonu na podstawce, niebieska dioda LED wskazuje 
rozpoczęcie ładowania bezprzewodowego. Podstawka jest wyposażona w otwory odprowadzające 
ciepło. Jeżeli trzymasz swój telefon w etui ochronnym, to na pewno ucieszysz się, że wydajna 
ładowarka umożliwia ładowanie w odległości do 4-10 mm, a zatem potrafi pokonać nawet 
najgrubsze opakowania lub osłony.

OPAKOWANIE ZAWIERA 

1 szt. podstawka z ładowaniem bezprzewodowym FIXED Pad, 1 szt. instrukcja obsługi,  
1 szt. kabel zasilający 

UWAGI 

Produkt jest objęty gwarancją zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi w kraju sprzedaży. W 
przypadku problemów z serwisem prosimy zwrócić się do punktu sprzedaży, w którym urządzenie 
zostało zakupione. FIXED nie przejmuje odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym 
używaniem produktu. Zachowaj instrukcję.  
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

W przypadku problemów z produktem prosimy skontaktować się z naszym Działem Wsparcia na 
stronie internetowej www.fixed.zone/podpora

IMPORT I DYSTRYBUCJA 

RECALL s.r.o.

LED diody

Czerwona LED: Tryb gotowości

Niebieska LED: Ładowanie 

Specyfikacja produktu 

Wyjście: 5W/7.5W/10W

Wejście: 5V/1A, 9V0,8A, 9V1A

• Zapobiega przeładowaniu

• Bezpieczne ładowanie



FIXED Pad – Használati útmutató
Köszönjük, hogy megvásárolta a FIXED Pad vezeték nélküli töltőalapzatot. A FIXED Pad 
mobiltelefonok vezeték nélküli töltésére szolgáló alapzat. 
Használat előtt olvassa el ezt a tájékoztatót.
A FIXED Pad nagy teljesítményű vezeték nélküli töltőalapzat lehetővé teszi a vezeték nélküli töltést 
5W, 7,5W, 10W teljesítménnyel, szinte ugyanolyan sebességgel tölti a mobiltelefonokat, mint a 
hálózati töltő, de összegabalyodott kábelek nélkül.

A TERMÉK LEÍRÁSA

Amikor az alapzatot a micro-USB kábel (a csomag része) segítségével a hálózathoz csatlakoztatja, 
kigyullad egy piros LED dióda, amikor a telefont az alapzatra teszi, egy kék LED dióda jelzi, hogy 
elindult a vezeték nélküli töltés. Az alapzat szellőzőkkel van ellátva, amelyek elvezetik a hőt. 
Ha a telefonját védőtokban tartja, örülni fog neki, hogy ez a hatékony töltő akár 4-10 mm távolságból 
is képes tölteni, így a legvastagabb borítóval vagy tokkal is boldogul.

A CSOMAG TARTALMA 

1x FIXED Pad vezeték nélküli töltőalapzat, 1x használati útmutató, 1x USB kábel a töltéshez 

MEGJEGYZÉS 

A termékre az eladás szerinti ország jogszabályainak megfelelő jótállás vonatkozik. Szervizprobléma 
esetén forduljon ahhoz az eladóhoz, ahol a készüléket vásárolta. 
A FIXED nem vállalja a felelősséget a termék nem megfelelő használatából eredő károkért. 
Őrizze meg az útmutatót.
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HIBAELHÁRÍTÁS 

Ha a termékkel kapcsolatban hibát tapasztal, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz  
a www.fixed.zone/podpora címen.

IMPORT ÉS FORGALMAZÁS 

RECALL s.r.o.

LED diódy

Piros LED: Készenléti üzemmód

Kék LED: Töltés 

A termék specifikációja 

Kimenet: 5W/7.5W/10W

Bemenet: 5V/1A, 9V0,8A, 9V1A

• Megakadályozza a túltöltést

• Biztonságos töltés




