Dovozce: Michal Jiráň

PowerBank

USB nabíjecí kabel

Návod k použití
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Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku.

Návod - PowerBank WESDAR

Provoz
1. LED svítilna: dvakrát stiskněte tlačítko ON/OFF a LED svítilna se rozsvítí,
při opětovném stisku tlačítka ON/OFF (opět dvakrát) se svítilna vypne. Při
plném nabití vydrží LED svítilna až 400 hodin.

Model: S4
Vodotěsná & Nárazuvzdorná PowerBank
PowerBank WESDAR S4
-Vhodná pro nabíjení digitálních komunikačních přístrojů se vstupem DC5V

UŽIVATELSKÝ MANUÁL
Děkujeme, že jste si vybrali právě PowerBank WESDAR. Před použitím
výrobku si prosím pečlivě přečtěte návod.
Pokud je baterie nahrazena nesprávným typem při výměně,
hrozí nebezpečí výbuchu.
Použité baterie likvidujte podle pokynů v návodu.

Obsah balení

2. Kontrolky stavu nabití: Na přístroji jsou čtyři kontrolky ukazující stav
nabití přístroje. Stiskněte tlačítko ON/OFF a kontrolky stavu nabití se
rozsvítí. Počet rozsvícených kontrolek je závislý na stavu nabití (viz.
tabulka).

Kontrolka
výkonnosti
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Výkonnost

＜25%

25%-50%

50%-75%

75%-100%

3.Vstup/ Výstup: Vstupním rozhraním je Mikro-B USB konektor, výstupem
USB konektor typ A. Pomocí PowerBanky můžete napájet jakékoliv zařízení
s USB portem.

Specifikace
Typ: PowerBank
Model: S4
Kapacita: 10000mAh
Typ akumulátoru: Li-ion 18650 * 4ks
Vstup: DC 5V
Výstup: DC 5V 2.1A
Doba nabíjení: přibližně 6 hodin (od vybití do plného nabití)
Provozní teplota: 0 ~ 40 ℃
Materiál: ABS + Silicon
Rozměry: 131 * 90 * 27 mm
Čistá hmotnost: (cca) 310 g
Poznámka:
1. S nabíječkou typu 5V 2.1A bude nabití PowerBanky trvat přibližně 6
hodin.
2. Doporučujeme pravidelně nabíjet WESDAR PowerBanku na plnou
kapacitu (alespoň jednou za šest měsíců) pro prodloužení životnosti
baterie.
3. Výstupy USB mohou být použity současně, každý výstup bude využívat ~
1A proudu.

Schéma nabíjení

Nabíjení
Pro nabíjení WESDAR PowerBanky, použijte přiložený USB kabel a připojte
WESDAR PowerBanku do USB portu v počítači. K nabíjení lze také použít
klasický adaptér do elektrické zásuvky.

Bezpečnostní instrukce
1. Vyhněte se nadměrným nárazům a nevystavujte přístroj silnému
slunečnímu světlu.
2. Přístroj uchovávejte mezi 15 ~ 50 ℃ . Vyhněte se styku s agresivními
látkami a ohněm.
3. Likvidace přístroje - nevyhazujte PowerBanku do směsného odpadu.
Přístroj odevzdejte na místech specializovaných pro recyklaci či likvidaci
elektrických zařízení a baterií.

WESDAR nenese žádnou zodpovědnost za zranění či poškození
majetku způsobené nerespektováním výše uvedených pokynů.

Záruční list
Informace o záruce:
1. Děkujeme, že jste si vybrali právě PowerBank WESDAR. V případě závady
či poškození způsobené výrobní chybou, zaneste přístroj do
autorizovaného servisního střediska nebo prodejny. Záruka je platná po
dobu 1 roku.
2. Na škody způsobené nesprávným používáním či neoprávněným
rozebíráním produktu se záruka nevztahuje.
3. Prosíme, uchovejte tuto záruku a návod pro případné použití.
Prosíme, přečtěte, vyplňte a uchovejte tento záruční list.
Jméno zákazníka
Telefon
Adresa zákazníka
Model produktu
Sériové číslo produktu
Datum nákupu
Číslo faktury
Jméno obchodníka
Adresa obchodníka
Poštovní směrovací číslo

Vyrobeno v Číně

