• Ne használja azonnal a készüléket, ha hideg helyről meleg helyiségbe vitte. Az
eközben keletkező kondenzvíz bizonyos körülmények között tönkreteheti a
készüléket.
Hagyja a készüléket először szobahőmérsékletre melegedni, mielőtt
csatlakoztatná és használná. A körülményektől függően ez több óráig is
eltarthat.

H

• Bánjon óvatosan a készülékkel, lökés, ütés, vagy már kis magasságból való
leejtés következtében is megsérülhet.

Használati útmutató, Pb-17

• Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, mert veszélyes
játékszerré válhatnak gyermekek kezében.
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• Amennyiben a korrekt működtetéssel kapcsolatban valamivel nincs tisztában,
vagy kérdései vannak, amelyekre az útmutató nem adott választ, forduljon
műszaki vevőszolgálatunkhoz, vagy más szakemberhez.

RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
Ez a temék hordozható tartalék akkuként szolgál és alkalmas pl. egy mibiltelefon/okostelefon
akkujának feltöltéséhez. A belső, fixen beépített akku USB útján tölthető fel. A termék ey 4
LED-es töltési állapot jelzővel rendelkezik. Továbbá egy LED-es beépített zseblámpával is
rendelkezik.
Feltétlenül vegye figyelembe a használati útmutató biztonsági előírásait és egyéb
információit. Olvassa át figyelmesen a használati útmutatót, és őrizze meg. Ha a készüléket
másoknak továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is.
A termék megfelel a nemzeti és az európai törvényi követelményeknek. Az összes
előforduló cégnév és készülékmegnevezés a mindenkori tulajdonos márkaneve. Minden
jog fenntartva.

Szállítás tartalma
• Powerbank
• USB-Y kábel

Tudnivalók az akkumulátorokról
• Az akkumulátor fixen be van építve a Powerbank házába, és nem cserélhető.
• Ne dobja a készüléket tűzbe. Az akku révén tűz- és robbanásveszély állhat fenn.
• Rendszeresen töltse fel a Powerbank akkuját, akkor is, ha nincs szüksége rá (kb.
3 havonta). Különben az akkumulátor mélykisülése következhet be, ami azt
végleg használhatatlanná teszi.
Az alkalmazott akku technikának köszönhetően a feltöltési folyamathoz nem
szükséges az akku előzetes kisütése.
• Töltés közben rakja a készüléket hőre nem érzékeny felületre. Töltés közben
egy kis felmelegedés normális dolog.
• A kifolyt vagy sérült elemek/akkuk a bőrrel való érintkezéskor felmarhatják a bőrt,
használjon ezért ilyen esetben megfelelő védőkesztyűt.
• Az akkumulátorokból kiszivárgó folyadék kémiailag nagyon agresszív. A
tárgyakat vagy felületeket, amelyekkel érintkezésbe kerül, erősen károsíthatja.

• Használati útmutató

ÜZEMBE HELYEZÉS
A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA
A háromszögbe foglalt felkiáltójel az útmutató olyan fontos tudnivalóira hívja fel a
figyelmet, amelyeket okvetlenül be kell tartani.
A „nyíl" szimbólum különleges tanácsokra és kezelési tudnivalókra utal.

A belső akkut minden alkalmazás előtt töltse fel teljesen.
Győződjön meg róla, hogy a mobil készülékének csatlakozási értékei megegyezőek a
termék adataival (ld. "Műszaki adatok" fejezet).
Olvassa el mindig a mobil készüléke kezelési útmutatóját. Ne zárja rövidre
a Powerbank USB be-/kimenetét.

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK
Üzembe helyezés előtt olvassa el a teljes használati útmutatót, fontos
információkat tartalmaz a helyes működtetésről. A használati útmutató
figyelmen kívül hagyásából eredő károk esetén érvényét veszti a
szavatosság/garancia, a következmény károkért nem vállalunk felelősséget.

a) A belső akku töltési állapotának vizsgálata
A belső akku töltési állapotának vizsgálatához nyomja meg röviden a Powerbankon található
kezelőgombot. Megjelenik egy futófény és a powerbank ellenőrzi az akkut. Végül a LED-ek a
töltési állapotot jelzik (1 LED világít = 25%, 2 LED = 50%, 3 LED = 75%, 4 LED
= 100%). Ha egyetlen LED villog, akkor a töltési szint 25% alatt van.

A szakszerűtlen kezelésből vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül
hagyásából adódó anyagi- vagy személyi károkért nem vállalunk
felelősséget! Ezekben az esetekben a szavatosság/garancia érvényét veszti.

Ha nincs USB-s készülék csatlakoztatva feltöltés céljából, a Powerbank néhány
másodperc elteltével magától kikapcsol,a kék LED-ek elalszanak.

• Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) nem szabad a készüléket
önkényesen átalakítani, és/vagy módosítani. Ne szerelje szét a készüléket!
• A készülék nem játékszer, gyerekek kezébe nem való.
• Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérséklet, erős rezgések
behatásának, vagy erős mechanikai igénybevételnek. A készüléket nem érheti
víz vagy nedvesség.
Ha úgy látja, hogy megsérült a készüléke, többé már ne használja, hanem vigye
el szakszervizbe, vagy juttassa el a legközelebbi szelektív hulladékgyűjtő helyre.

b) A belső akku feltöltése USB-n keresztül
• Először válassza le az összes töltőkimenetre csatlakoztatott készüléket a
Powerbankról.
A töltőkimenetek használata és a Powerbank feltöltése egyidejűleg nem lehetséges.
• Csatlakoztassa a mikro USB csatlakozóaljat a vele szállított USB Y kábel segítségével egy
megfelelő USB-s tápegységhez (pl.a mobiltelefon/okostelefon saját töltőjéhez). Ennek
legalább 1 A-s áramerősséget kell szolgáltatnia.
Annak nincs jelentősége, hogy az USB Y kábel melyik USB A típusú dugóját használja.

• Vigyázat, LED fény: Ne nézzen bele a LED-fénysugárba! Ne nézze
közvetlenül, vagy optikai eszközökkel!

• Töltés közben a töltési állapotot jelző 4 db kék LED úgy villog, mint egy futófény. A töltés
befejeztét követően mind a 4 LED folyamatosan világít.

• Tartsa be azoknak a készülékeknek a használati útmutatóját és biztonsági
előírásait is, amelyekhez ezt a készüléket csatlakoztatja.

• A töltési időtartam függ az akku töltöttségi állapotától és néhány óráig tarthat (egy teljesen
lemerült akku töltési időtartama a "Műszaki adatok" fejezetben található).

• Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül!

• Ha a powerbank belső akkuja teljesen feltöltődött, válassza le a powerbanket a
tápellátásról. A Powerbank most már használatra kész.

• A Powerbank háza működés közben felmelegszik. Gondoskodjon
megfelelő szellőzésről. Soha ne fedje le a készüléket!
• Gondoskodjon arról, hogy a powerbankhoz csatlakozó vezeték ne legyen
összenyomva, megtörve, és éles bútorszélek ne sértsék meg.
• Ne alkalmazzon erőszakot az USB dugó csatlakoztatásánál. Egy USB
dugó csak egy irányban dugható be az USB csatlakozóaljba.
• Kerülje el a következő kedvezőtlen környezeti feltételeket a felállítási helyen vagy
szállítás közben:
- nedvesség, vagy túl magas páratartalom
- Hideg vagy hőség, közvetlen napsugárzás
- por vagy éghető gázok, gőzök, vagy oldószerek jelenléte
- erős rázkódás, ütközés, ütés
- erős mágneses tér, mint pl. elektromos gépek vagy hangszórók közelében

c) A belső akku töltése egy számítógép USB csatlakozóján keresztül
• Először válassza le az összes töltőkimenetre csatlakoztatott készüléket a
powerbankról.
A töltőkimenetek használata és a powerbank feltöltése egyidejűleg nem lehetséges.
• Csatlakoztassa ekkor a vele szállított USB Y kábel mindkét USB A típusú dugóját egy
számítógéphez vagy egy saját tápegységgel rendelkező USB hubhoz. A két USB dugón
keresztül összeadódik az áramerősség (USB 2.0 esetén 500-500 mA), így lehetővé válik a
powerbank töltése.
Ne használjon olyan USB csatlakozót (pl. egy billentyűzetét vagy USB hubét), ami nem
rendelkezik saját tápegységgel, mivel ekkor a rendelkezésre álló áramerősség nem
elegendő.

• Csatlakoztassa végül az USB Y kábel mikroUSB dugóját a powerbank mikroUSB
csatlakozójához.

Műszaki adatok
Töltőbemenet...................................1 db mikroUSB alj

Fontos!

Bemenő feszültség/-áram....................5 V/DC, 1 A

Mindig először az USB Y kábel két USB A dugóját csatlakoztassa a
számítógépéhez vagy egy saját tápegységgel rendelkező USB hubhoz és csak
ezután csatlakoztassa a mikro USB dugót a powerbank megfelelő
csatlakozójához.

Töltő kimenet........................................2 db USB A típusú alj
Kimenő feszültség/-áram Töltő kimenet #1: 5 V/DC, max. 1 A
Töltő kimenet #2: 5 V/DC, max. 2 A
Beépített akku ........................................Lítiumion, 3,7 V, 10400 mAh

• Töltés közben a LED-ek úgy villognak mint egy futófény. A töltés befejeztét
követően mind a 4 LED folyamatosan világít.

A töltés időtartama............................................kb. 15 óra teljesen üres akku esetén

• A töltési időtartam függ az akku töltöttségi állapotától és néhány óráig tarthat (egy teljesen
lemerült akku töltési időtartama a "Műszaki adatok" fejezetben található).

Környezeti feltételek .................................Hőmérséklet: -20 °C ... +60 °C, légnedvesség: 30% 80%, relatív, nem kondenzálódó Méret (Sz x

• Ha a powerbank akkuja teljesen feltöltődött, válassza le a mikroUSB dugót a
powerbankről. A powerbank most már használatra kész.

Ma x Mé).........................109 x 23 x 74 mm Súly.................................................227 g

d) Mobil készülék feltöltése
• Válassza le először a powerbankot a töltőkábelről, húzza ki a mikro USB dugót a
powerbankból.
A töltőkimenetek használata és a powerbank feltöltése egyidejűleg nem lehetséges.
• A powerbank két töltőcsatlakozóval rendelkezik, amelyekről 1-1 megfelelő mobil készülék
(pl.okostelefon) tölthető fel.
A töltőcsatlakozók egyike max. 1 A töltőáramot szállít, a másik max. 2 A-t. Vegye
figyelembe az adott töltőcsatlakozó mellett lévő feliratot.
A két töltőcsatlakozót egyidejűleg lehet használni.
Kössze össze a megfelelő USB A csatlakozót egy erre alkalmas kábellel a
mobiltelefonjával/okostelefonjával.
• Nyomja meg röviden a " " gombot a powerbank bekapcsolásához. A 4 db LED jelzi a
belső akku aktuális töltési állapotát (1 LED világít = 25%, 2 LED = 50%, 3 LED = 75%, 4
LED = 100%). Ha egyetlen LED villog, akkor a töltési szint 25% alatt van.
• Felügyelje a töltési folyamatot. Amint a mobiltelefon/okostelefon feltöltődött (vagy a
powerbank akkuja lemerült), a powerbank kikapcsol.
Táblagépeknél normál esetben nagyon nagy akku van beépítve. Itt többnyire nem
lehetséges a táblagép akkujának teljes feltöltése powerbankon keresztül.
• A töltés befejezéséhez válassza szét a kábeles kapcsolatot a powerbank és a
mobiltelefon/okostelefon között, húzza ki a kábel USB dugóját a powerbank USB A
csatlakozójából.
A powerbank néhány másodperc elteltével magától kikapcsol, a töltési állapotot jelző
kék LED-ek kialszanak.
e) Zseblámpa használata
• Tartsa lenyomva a " " gombot kb. 2 másodpercig a fehér LED be- vagy kikapcsolásához.
Ugyanekkor aktiválódnak a töltési állapotot jelző kék LED-ek is, információk feljebb az a)
pontban.
• Ha világít a fehér LED, a " " gomb rövid megnyomásával átkapcsolhat a tartós világítás
és a SOS villogás funkciók között.

Karbantartás és tisztítás
A készülék nem igényel karbantartást, tehát ne szedje szét. Az akku fixen be van építve és
nem cserélhető.
A készüléket gondosan tisztítsa meg, pl. egy puha, tiszta ruhával. A port könnyen
eltávolíthatja egy puha, tiszta ecsettel és porszívóval.
Ne használjon agresszív tisztítószereket vagy vegyszereket, mert ezek nemcsak
elszíneződéseket okozhatnak, hanem károsíthatják is a készüléket.

Eltávolítás
Az elhasznált elektronikus készülékek nyersanyagnak tekintendők, nem valók a
háztartási szemétbe.
Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell
eltávolítani.
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