Antistresová powerbanka 2200 mAh
Návod k použití:

1 - výstup USB
2 - vstup mikro USB
3 - LED ukazatel
4 – antistresové tělo
Balení obsahuje:
1 x antistresovou powerbanku
1 x nabíjecí kabel USB-micro USB
1 x návod k použití

Technická specifikace:
2200 mAh lithium-iontová baterie
příkon 5V/1A
výstup 5V/1A
životnost baterie : více než 500 plných nabití

LED indikátory
Při nabíjení bliká ČERVENÉ světlo, jakmile dojde k plnému nabití
ČERVENÉ světlo přestane blikat.
Když je zařízení připojeno k mobilnímu zařízení a nabíjí, dioda začne svítit modře.
1) Nabíjení power banky:
a) Pomocí USB nabíječky mobilního telefonu :
Pro zahájení nabíjení Micro – USB konektor zapojte do powerbanky a nabíječku připojte k elektrické síti
b) Pomocí počítače:
připojte USB kabel do USB vstupu v počítači. Druhý konec kabelu Micro-USB připojte do powerbanky. Ujistěte se, že
počítač je zapnutý , nabíjení pak bude zahájeno automaticky.
2. Nabíjení mobilních telefonů a dalších zařízení
a) Power banka má výstupní port USB, který má maximální výstupní proud 1A.
b) Připojte kabel Micro-USB k vašemu mobilnímu telefonu / zařízení pomocí příslušného kabelu , a druhý konec
zapojte do powerbanky. Váš mobilní telefon / zařízení
by měl zobrazovat stav „nabíjení“.
c) Odpojte kabel USB z mobilního telefonu / zařízení, když je plně nabité.

Poznámka: Za účelem nabíjení zařízení používejte pouze kabel který je součástí balení a nebo je k tomu určený od
výrobce zařízen í.
BEZPEČNOSTÍ OPATŘENÍ
1) VAROVÁNÍ - Při používání tohoto produktu, je nutné dodržovat následující opatření :
2) Před použitím si přečtěte pokyny k použití a bezpečnostní opatření k tomuto zařízení.
3) Před použitím nabijte powerbanku.
4 ) Pro dosažení maximálního výkonu zařízení je nutné provést 2-3 cykly plného nabití a vybití powerbanky
5 ) Zařízení nenechávejte v dosahu dětí
6) Nevystavujte zařízení vlhkosti.
7) Nepoužívejte zařízení nad rámec jeho výstupního výkonu. Přetížení výstupů mít za následek riziko požáru nebo
zranění.
8) Nepoužívejte zařízení, pokud je poškozeno . Poškozené zařízení může způsobit požár, výbuch nebo riziko
poranění.
9) Zařízení nerozebírejte. V případě nutnosti opravy využijte autorizovaný servis. Nesprávná montáž nebo
manipulace může mít za následek riziko požáru nebo zranění.
10) Nevystavujte zařízení ohni nebo vysokým teplotám. Vystavení ohni nebo teploty vyšší 100 st. C mohou způsobit
výbuch.
11) Servis může provádět pouze autorizované servisní středisko s použitím originálních náhradních dílů.
12) Jen tak bude zajištěno bezpečné použití zařízení .

