
Návod k použití – Slim Powerbank 4,0 a 8,0 
 

Pozorně si přečtěte návod k použití : 
 

1. Bezpečnostní pokyny :  
 Nijak neupravujte Powerbank ani jeho příslušenství 
 Neotvírejte PowerBank  
 Nevystavujte vysokým teplotám, přímému slunci, mikrovlnnému záření, vibracím ani mechanickému 

poškození.  
 Nevhazujte do ohně  
 Nenechávejte PowerBank v provozu bez dozoru  
 Nezkratovávejte vývody, nepoužívejte ve výbušném prostředí 
 Nepatří dětem do ruky 

 
Poznámka :  
 U nabíjených malých spotřebičů si zjistěte, zda technické parametry, jako napětí, nabíjecí proud,  

jsou odpovídající. 
 Nepoužívejte v případě, že PowerBank nebo příslušenství je  poškozené. 
 

2. Popis, funkce, použití : 
Výrobek slouží k nabíjení malých mobilních zařízení se vstupním napětím DC 5V. PowerBank má 
integrovanou Li-Pol baterii. PowerBank nabíjí přes USB kabel Vaše přístroje – tablet či telefony. 
 

 
 

1) plastový obal 
2) LED indikace nabíjení 
3) Micro USB vstup 
4) USB výstup 
5) Nabíjecí kabel 

 
3. Provoz a obsluha : 

PowerBank začne nabíjet, jakmile dojde k připojení ke spotřebiči, po jeho nabití se automaticky vypne. 
Proto nemá žádný vypínač. 
 

 Nabíjení PowerBanku : 
PowerBank se nedodává v nabitém stavu. Před prvním použitím je třeba ho nabít na 100%. Propojte 
PowerBank přes Micro USB se zdrojem nabíjení (AC230V USB nabíječ, 12/24V autonabíječ, USB 
zásuvka např. PC ) USB kabelem. 

 
 Po nabití odpojte nabíjecí kabel 
 Upozornění na nízké napětí : bliká poslední LED, stav nabití baterie nižší než 25% kapacity;  

doporučujeme nabít. 

 Nabíjení Vašich mobilních přístrojů   
 propojte USB kabelem  

 

 
 

 Zjištění stavu nabití PowerBanku  
  klikněte 1x krátce na LED stupnici na plastovém krytu PowerBanku 

 
4. Technické parametry : 
 

Typ 64558 64559 
PowerBank  
Vývody Micro-USB ( vstup ), USB- A zásuvka ( výstup ) 
Vstup 5 V / 1A max. 5 V/ 2 A max. 
Výstup 5 V / 2 A max. automatická regulace 
Baterie 3,6 V / 4,0 Ah Li-Pol 3,6 V / 8,0 Ah Li-Pol 
Rozměry 
hmotnost 

134,6x69x9,9mm 
110g 

138,2x72x15,8mm 
180g 

IP krytí IP20 IP20 
Provozní teplota -10°C až +55°C / R.H. 10-85 % 
Skladování -20°C až +70 °C / R.H. 5-90% 
Ochrana proti vybití Imin= 80  30 mA 
Nabíjecí kabel  
Vývody Micro-USB, USB A 
Délka kabelu  15 cm 

 
 

5. Upozornění: péče, skladování a přeprava : 
 

 Opravy svěřte pouze odbornému servisu či dodavateli 
 Čistit pouze suchým a jemným textilním materiálem 
 Nepoužívat žádná čistidla a chemikálie 
 Skladovat v suchu a chladu 
 Při delším nepoužívání PowerBanku, je nutné ho nabít min. každé 3 měsíce. 
 Neskladovat ani nepřepravovat společně se šperky nebo malými  kovovými materiály. 

  
6. Ochrana ŽP : 

 
 Nefunkční přístroje nepatří do domovního odpadu. Předejte k likvidaci jen do míst k tomu určených nebo 

předejte  Vašemu dodavateli. 
 
 
 
Datum prodeje: ____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Razítko a podpis prodejce: _________________________________________ 


