
● Kapacita batérie: 10000mAh (37Wh)
● Vstup: DC 5V     2.0A
● Výstup 1 & 2: DC 5V     2.1A max
● Cas nabíjania: 6-7 hodín (pri použití DC 5V     2.0A adaptéra)
● Rozmery: 137 x 61.2 x 22mm / 5.4 x 2.4 x 0.8inch
● Váha: 290g / 8.8oz
● Teplota: Prevádzková teplota: 0 ° C až 40 ° C
Skladovacia teplota: -5 ° C až 45 ° C
Skladovacia vlhkosť: 10% až 70% relatívnej vlhkosti

ADATA P10000 Užívateľský Manual
Prevádzka
Nabíjajte svoje mobilné zariadenia
Použite USB výstup pre nabíjanie vášho zariadenia Použite microUSB port pre nabíjanie z

Vášho PC alebo dobíjacieho zariadenia.

Zapojte USB kábel do POWERBANK a stlacte
tlacidlo Zapnúť / Vypnúť začalo nabíjanie. Kým LED kontrolky blikajú, prebieha nabíjanie.

Vybíjanie
(Výstup)

Nabíjanie PowerBank

Varovánie
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9.

Používajte microUSB kábel iba pre nabíjanie, nie pre
Nenechávajte tento produkt v uzavretom vozidle.
Extrémne teploty môžu zapríčiniť zničenie POWERBANK.
Nevystavujte produkt vysokým teplotám alebo vysokej vlhkosti.
Nevkladajte kovové alebo cudzie predmety do produktu - muža nastať skrat
a zničenie produktu.
Nerozoberajte, nepoškodzujte, nanarážejte alebo nevystavujte produkt ohňu.
Nevystavujte ho veľkému zaťaženiu.
svojvoľný nelikvidujte tento produkt, prosíme recyklujte batérie podľa platných zákonu.
Ak dlhodobo nepoužívate produkt, raz za tri mesiace ho prosím dobite pre zachovanie
kapacity a ýivotnosti batérie.
Ak je produkt úplne vybitý (po stlačení tlacidla Zapnúť / Vypnúť blikajú kontrolky stlmenie),
zabránite poškodeniu produktu okamžitým dobitím produktu.
Výstupné napätie je muža líšiť podľa dobíjanie.

SK

Záruka
ADATA záruka zásady platia pre všetkých zákazníkov, ktorí si zakúpili produkty ADATA
prostredníctvom autorizovaných zastupcu.
ADATA poskytuje náhradnej alebo opravárenské služby za chybné výrobky v rámci zárucnej doby.
Vezmete prosím na vedomie, že ADATA nie je zodpovedná za poskytnutie bezplatnej opravy,
ak je vada výrobku spôsobená niektorým z nasledujúcich faktora:

Poškodenie spôsobené prírodnou pohromou alebo iným nevhodným použitím.
Produkt bol opravovaný neautorizovaných servisom.
Štítok sa záručným údajmi sa zmenil, poškodil alebo chýba.
Výrobné císlo výrobku nie je v súlade s pôvodným, ktorý je v systéme alebo štítok bol poškodený.
Produkt bol zakúpený mimo oficiálny predajca.
Táto obmedzená záruka sa vzťahuje len na opravy alebo výmeny produktu ADATA.
ADATA nenesie zodpovednost za akúkoľvek stratu dát alebo akékoľvek náklady vzniknuté z
urcenia zdroje problému systému, odstránenie, servis a montáž výrobku ADATA.

Pre viac informácií navštívte webové stránky ADATA http://www.adata.com/login

Nabíjanie
(Vstup)

Vlastnosti produktu

Power Display
Stlacíte tlacidlo Zapnúť / Vypnúť na zobrazenie stavu produktu.

Indikátor Stav

Kontrolky
svietia

Indikátor nabitia - stav batérie

Tlmené
blikajúce
kontrolky

Ak LED kontrolky po zapnutí blikajú, je nutné dobiť zariadenia.

0%~25%
25%~50%

50%~75%
75%~100%

Bliká
1 . Power banka se nabíjí
2. Varovnání na nízky stav batérie

Recyklujte batérie zodpovedne

Vstup: 2.0A
LED Indikátor

Výstup 1 & 2: 2.1A max
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