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1. Zapínací/vypínací tlačítko
2. LED indikátor stavu baterie
3. USB vstup (5V-1A)
4. USB výstup (5V-1,5A)

NABÍJENÍ POWERBANKY
Powerbanku můžete nabíjet pomocí dodávaného USB 
kabelu. Používejte dobíjecí adaptér s maximálním napětím 
5V. Nabíjení powerbanky je možné i pomocí USB portu 
v PC. Při nabíjení se zobrazí LED indikace stavu kapacity 
baterie powerbanky:
1 dioda = 25%
2 diody = 50%
3 diody = 75%
4 diody = 100%
Pro zjištění stavu baterie stiskněte krátce zapínací 
tlačítko. Pokud žádná LED dioda nesvítí, je nutné 
powerbanku nabít. 

NABÍJENÍ ZAŘÍZENÍ
Pro nabíjení jiných zařízení využijte USB výstup na 
powerbance a druhou stranou USB kabelu se připojte 
k zařízení, které chcete nabíjet. Nabíjení se spustí 
automaticky. Odpojte nabíjené zařízení po dokončení 
nabíjení.

SPECIFIKACE
Vstup: 5V – 1A
Výstup: 5V – 1,5A
Rozměry: 110 x 69 x 9,8 mm
Indikátor kapacity baterie: 4 LED diody

UPOZORNĚNÍ
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 povrch 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 jej, tato manipulace může vést 
k požáru nebo výbuchu. Pokud zařízení při nabíjení 
nebo skladování jeví abnormální zápach a teplota je 
nestandardně vysoká (pozor, běžné použití také generuje 
teplo a to je standardní), mění barvu, 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.
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SK

1. Zapínacie/vypínacie tlačidlo
2. LED indikátor stavu batérie
3. USB vstup (5V-1A)
4. USB výstup (5V-1,5A)

NABÍJANIE POWERBANKY
Powerbanku môžete nabíjať pomocou dodávaného USB 
kábla. Používajte dobíjací adaptér s maximálnym napätím 
5V. Nabíjanie powerbanky je možné aj pomocou USB 
portu v PC. Pri nabíjaní sa zobrazí LED indikácia stavu 
kapacity batérie powerbanky:
1 dióda = 25%
2 diódy = 50%
3 diódy = 75%
4 diódy = 100%
Pre zistenie stavu batérie stlačte krátko zapínacie tlačidlo. 
Ak žiadna LED dióda nesvieti, je nutné powerbanku nabiť.

NABÍJANIE ZARIADENIE
Pre nabíjanie iných zariadení využite USB výstup na 
powerbanke a druhou stranou USB kábla sa pripojte 
na zariadenie, ktoré chcete nabíjať. Nabíjanie sa 
spustí automaticky. Odpojte nabíjané zariadenie po 
dokončení nabíjania.

ŠPECIFIKÁCIE
Vstup: 5V – 1A
Výstup: 5V – 1,5A
Rozmery: 110 x 69 x 9,8 mm
Indikátor kapacity batérie: 4 LED diódy

UPOZORNENIE
Pred použitím tohto produktu si prečítajte nasledujúce 
informácie. Ak ho použijete nesprávne, môžete poškodiť 
výrobok samotný alebo spôsobiť poškodenie pripojeného 
produktu. Nepoužívajte ostré predmety, môžete 
poškriabať povrch prístroja. Nepokúšajte sa rozoberať 
výrobok. Nezabudnite skontrolovať, či je zariadenie 
nabité a kompatibilné s powerbankou. Pri použití, prosím, 
nedávajte do vody, ohňa alebo nevystavujte predmet 
vysokej alebo nízkej teplote. Nedávajte deťom na hranie, 
najmä ich príslušenstvo a malé časti zariadenia. Prosím, 
neodstraňujte nič zo zariadení a nerozoberajte ho, táto 
manipulácia môže viesť k požiaru alebo výbuchu. Ak 
zariadenie pri nabíjaní alebo skladovaní javí abnormálny 
zápach a teplota je neštandardne vysoká (pozor, bežné 
použitie tiež generuje teplo a to je štandardné), mení 
farbu, tvar alebo vykazuje iné abnormálne správanie, malo 
by sa okamžite prestať používať a kontaktovať predajcu. 
Na zariadenie nepoužívajte chemikálie ani silné čistiace 
prostriedky. Výrobok bude spotrebovávať elektrickú 
energiu. Ak užívateľ bude výrobok užívať nesprávne 
a neuposlúchne pokynov, stráca tým svoje právo na 
záruku výrobku.
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