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Uživatelský manuál 

Motormonkey 
 

Motormonkey je nejmenší a nejlehčí autonabíječka na světě od společnosti Powertraveller. Bude Vás provázet i na těch nejdelších cestách a díky množství dodávaných napájecích 

konektorů lehce nahradí několik nabíječek najednou, které by jste museli vozit  s sebou. Díky opravdu miniaturní velikosti vlastního CL adapteru Vám jistě nebude v autě překážet. 

Zabudovaný nabíjecí systém Vám dovolí nechat konektor stále připojený do autozapalovače bez vybíjení autobaterie. Motormonkey je plně  pasivní navíječka a spouští se až po připojení 

mobilního telefonu, navigace, iPodu, iPhonu, Blackberry nebo PSP (Play Station Portable) a vypíná se sama po plném nabití Vašeho zařízení. Stejně jako všechny produkty Powertraveller, 

vyniká Motormonkey precizním zpracováním a kvalitou použitých materiálů. 

 
V balení naleznete:  

 

• Úložní krabičku 

• Nabíječku Motormonkey (1) 

• Konektor pro Samsung M300/G600 (6) 

• Konektor Nokia&Mini Nokia (9) 

• Micro USB (3) 

• USB navíjecí kabel (5) 

• Mini USB pro Motololu Razr, Blackberry, Sat 

Navs a ostatní zařízení nabíjené pomocí USB 

• Konektor pro Sony Ericsson (velikosti konektoru 

pro SE K750i) 

• Konektor 4.0 pro stejnosměrný proud pro PSP 

• Konektor pro LG Chocolate 

 

Návod k použití:  

 

• Sejměte kryt ze svého autozapalovače 

• Zakulacený konec (2) připojte do zdířky autozapalovače 

• Použijte přiložený USB navíjecí kabel 

• Vyberte správný konektor pro Váš mobilní telefon nebo 

jiné zařízení 

• Propojte Konektor a USB kabel s mobilním telefonem či 

jiným zařízením 

• Umístěte mobilní telefon do držáku nebo ho uložte na bezpečné místo 

• Propojte USB zatahovací kabel s nabíječkou Motormonkey (3) 

• Červená LED dioda (4) svítí během nabíjení Vašeho zařízení 

• LED dioda zhasne a Motormonkey přestane nabíjet ve chvíli, když je Vaše zařízení plně 

nabito 

 

Pozn. Propojenou Motormonkey nabíječku, USB kabel a konektor pro Vaše zařízení můžete nechat 

v autozapalovači i po dobití a odpojení Vašeho zařízení, v tuto chvíli Motormonkey nevybíjí 

autobaterii. 

 

Pomocí Motormonkey dobijete následující zařízení:  

 

• Většinu mobilních telefonů 

•  Řady Apple iPod zahrnující: Nano, iPod Classic, iPhone, iPod Touch – pomocí připojení 

USB kabelu dodávaného s Vaším iPodem/iPhonem a USB portu na Motormonkey 

• Sony PSP 

• Blackberry 

• MP3/MP4 

• Sat Navs s Mini USB konektorem 

 

Pokud konektor vhodný pro Vaše zařízení není součástí balení, navštivte 
https://powertraveller.com/tips_adapters/ 

 

Paremetry:  

• Vstup : 12V-24V 

• Výstup: 5.5V 700mA 

• Konektor: USB port – podporuje iPod/iPhone 

• Délka: 43mm; Průměr: 24mm 

• Váha: 40g 

• Barva: Stříbrná 


