
POWERBANK

10.OOO mAh



PŘEHLED

Živostnost baterie je minimálně 500 nabíjecích cyklů (při min. 
85% původní kapacity). Materiál baterie je vysoce odolný vůči 
opotřebení a samotná baterie je odolná proti vysokým 
teplotám. Powerbanka má i další Smart funkce jako je 
ochrana proti přebití a vybití. Nabíjecí proud je DC 5V-1,5 ~ 
2.1A. Výstupy jsou standardní USB porty DC 5V-2.1A / 2.1A. 
Powerbanka je určena pro dobíjení tabletů, smartphonů, 
fotoaparátů, navigací, herních konzolí a dalších zařízení 
podporujících napájení z USB portu.



1. Tlačítko Vyp. / Zap. 
2. LED indikátor stavu baterie
3. Micro USB vstup (2.1A)
4. Vstup typu-C  (2.1A)
5. Vstup Lightning  (1.5A)
6. USB výstup 1 (IOS 2.1A)
7. USB výstup 2 (Android 2.1A) 

POPIS



Powerbanku můžete nabít pomocí USB kabelu, kabelu s 
konektorem lightning nebo s konektorem Type-C. Aby bylo 
zajištěno rychlé a stabilní nabíjení, vyberte si napájecí 
adaptér s výstupním rozsahem DC 5V-1.5 ~ 2.1A. Při 
nabíjení se zobrazí LED indikace, každa dioda znamená 25% 
energie baterie, při plném nabítí svíti najednou všechny 4 
diody (tzn. 100% nabití baterie). Po krátkem stistknutí 
tlačítka Vyp. / Zap., indikátor ukáže stav baterie.

NABÍJENÍ POWERBANKY



Při nabíjení můžete využít dva USB Porty (2.1A). Nabíjecí 
kabel USB připojte k výstupnímu USB portu powerbanky a 
na druhé straně připojte k digitálnímu zařízení, které chcete 
nabíjet. Po dokončení nabíjení odpojte.

NABÍJENÍ ZAŘÍZENÍ



SPECIFIKACE

INDIKACE STAVU BATERIE POWERBANKY

stav baterie
1 dioda 2 diody 3 diody 4 diody

výstup 1
výstup 2
rozměr
váha
typ baterie
indikace vybití

Lightning: DC 5V-1.5A, Micro or Type-C: DC 5V-2.1A
DC 5V-2.1A
DC 5V-2.1A     (Output1+2=2.4A Max)
144x75,5x15mm
215g
Li-ion Polymer Cell
4 LED diody



Přečtěte si prosím následující obsah před použitím tohoto produktu. Pokud jej použijete 
nesprávně můžete poškodit výrobek samotný nebo způsobit poškození připojeného 
produktu. Prosím, nepoužívejte ostré předměty můžete poškrábat povrchu zařízení. 
Nesnažte se produkt rozebírat. Nezapomeňte zkontrolovat, zda je zařízení nabité a zda je 
kompatibilní s powerbankou. Při použití, prosím, nedávejte do vody, ohně nebo nevystavujte 
předmět vysoké nebo nízké teplotě. Nedávejte dětem na hraní, zejména jeho příslušenství a 
malé části zařízení. Prosím neodstraňujte nic ze zařízení a nerozebírejte ho, tato manipulace 
může vést k požáru nebo výbuchu. Pokud zařízení v provozu, při nabíjení nebo skladování 
jeví abnormální zápach a teplota je nestandardně vysoká (pozor, běžné použití také generuje 
teplo a to je standardní), mění barvu nebo tvar nebo vykazuje jiné abnormální chování, mělo 
by se okamžitě přestat používat a kontaktovat prodejce. Prosím, nepoužívejte na zařízení  
chemikálie nebo výkonné čističe. Výrobek bude spotřebovávat elektřinu. Pokud uživatel 
bude výrobek užívat nesprávně a neuposlechne pokynů, ztrácí tím svoje právo na záruku 
výrobku.

UPOZORNĚNÍ




