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Připojení
IN: Micro USB 2.0 socket (Type B)

IN/OUT: USB-C™ socket
OUT: 2x USB-A QC 3.0 socket

Vstup Micro USB 5 V , 2 A; 9 V , 2 A; 12 V , 1.5 A
Vstup USB-C™ PD (Power Delivery) 5 V , 3 A; 9 V , 2 A; 12 V , 1.5 A

Výstup 
USB-C™ PD (Power Delivery), USB-A (QC 3.0) 5 V , 3 A, 15 W; 9 V , 2 A, 18 W; 12 V , 1.5 A, 18 W

Bezdrátový (Wireless) výstup 5 W, 7.5 W, 10 W
Frekvenční pásmo 110-205 kHz

Max. výkon 10 W
Bezdrátová nabíjecí vzdálenost 6 mm

Min. vzdálenost od lékařských přístrojů 20 cm
Baterie Lithium polymer, 3.7 V , 10000 mAh, 37.0 Wh

Rozměry| Váha 148 x 71.5 x 16 mm | 241 g

Ochrana proti přebití, podvybití, nadproudová ochrana, zkratu, 
přehřátí

Krytí IP20
Pracovní teploty / vlhkost 0°C ~ +40°C | 10% ~ 80% RH
Teplota skladování / vlhkost -20°C ~ +70°C | 20% ~ 70% RH

Kompatibilní se Smartphony Samsung, Apple, Huawei
Charging cable

Připojení USB-C™ plug, USB-A plug
Délka kabelu 30 cm
Váha kabelu 10 g
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For indoor use only IEC 60417- 5957

Direct current IEC 60417- 5031

Recycling ISO 7001 - PI PF 066
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Powerbanka bezdrátového rychlého nabíjení

1 Bezpečnostní pokyny
Návod k použití je součástí produktu a obsahuje 
důležité pokyny pro správné použití. 
• Před použitím si pečlivě přečtěte kompletní ná-

vod k použití.
Návod k použití musí být k dispozici při pochybnos-
tech a dalším předání produktu.
• Návod k použití uschovejte.
• Pouzdro neotvírejte.
• Neprovádějte žádné změny na produktu a 

příslušenství.
• Nezkratujte přípojky a elektrické obvody.

Vadný přístroj nesmí být uveden do provozu a musí 
být zajištěn proti neúmyslnému dalšímu použití. 
• Používejte pouze produkt, díly produktu a 

příslušenství v bezvadném stavu.
• V případě dotazů, závad, mechanických poško-

zení, poruch a jiných problémů, které nel-
ze vyřešit s pomocí průvodní dokumentace, se 
obraťte na prodejce nebo výrobce.

• Zamezte extrémním zatížením, jako je horko a 
chlad, mokro a přímé sluneční záření, mikrovlny 
a vibrace a mechanický tlak.

Nevhodné pro děti. Tento výrobek není hračka!
• Zajistěte obal, drobné díly a izolační materiál 

proti neúmyslnému použití. 
Nebezpečí hrozící u baterií
Baterie nejsou vyměnitelné.
Při použití v rozporu s určením se mohou akumulá-
tory poškodit a vytéci.
• Vyteklé, deformované nebo korodované články 

ponechte v produktu a zlikvidujte pomocí 
vhodných ochranných zařízení. 

• Nikdy nevhazujte baterie do ohně.
Extrémní žár může způsobit výbuch anebo vytečení 
žíraviny.
• Baterie nedeformujte ani nerozebírejte.

Při mechanických poškozeních mohou unikat plyn-
né látky, které mohou být silně dráždivé, hořlavé 
nebo toxické.
• Neponořujte baterii do kapalin.

Hrozí nebezpečí: výbuchu, vzniku požáru, žáru, 
kouře nebo plynu.
• Nepoužívejte výrobek ve výbušném prostředí.

Magnetismus
Produkt obsahuje magnetické materiály.
• Před zahájením používání se poraďte s lékařem 

o kompatibilitě s implantovanými lékařskými 
přístroji. 

• Dodržujte minimální vzdálenost 20 cm od 
lékařských přístrojů.

• Produkt nepoužívejte a/nebo neuchovávejte 
v blízkosti platebních karet. 

2 Popis a funkce
2.1 Produkt
Výrobek je mobilní přídavná baterie a slouží k na-
bíjení i provozu mobilních zařízení prostřednictvím 
kabelového připojení nebo bezdrátového nabíjecí-
ho rozhraní. 

2.2 Rozsah dodávky
Powerbanka bezdrátového rychlého nabíjení, Nabí-
jecí kabel, Návod k použití

2.3 Ovládací prvky
Viz Fig. 1.
1 Indikátor stavu LED
2 Rozhraní pro  

bezdrátové nabíjení
3 Funkční tlačítko
4 Zásuvka USB-C™

5 Zásuvka USB-A 
QC 3.0

6 Zásuvka Micro USB
7 Zástrčka USB-A
8 Zástrčka USB-C™

3 Použití dle určení
Jiné použití než použití popsané v kapitole 
„Popis a funkce“ nebo v „Bezpečnostních 
pokynech“ není dovoleno. Tento produkt se 

smí používat jen v suchých místnostech. Nerespek-
tování a nedodržení těchto ustanovení a 
bezpečnostních pokynů může vést k těžkým 
úrazům, újmám na zdraví osob a věcným škodám. 
IP20: Tento produkt je chráněn proti středně velkým 
cizím tělesům, ale ne proti vniknutí vody.

4 Příprava
1. Zkontrolujte úplnost a neporušenost obsahu do-

dávky.
2. Porovnejte technická data všech používaných 

přístrojů a zajistěte kompatibilitu. 

5 Připojení a ovládání
5.1 Zapínání a vypínání powerbanky
• Stisknutím funkčního tlačítka 1x zapněte power-

banku.
• Stisknutím funkčního tlačítka 2x powerbanku vy-

pnete.
Powerbanka se automaticky zapne po připojení mo-
bilního zařízení. Pokud není připojeno žádné mobil-
ní zařízení, powerbanka se po 30 sekundách auto-
maticky vypne. 

5.2 Nabíjení powerbanky
Powerbanka je dodávána částečně nabitá. 
Před prvním použitím powerbanku plně nabijte!
1. Připojte zásuvku USB-C™ nebo Micro-USB po-

werbanky ke zdroji napájení USB pomocí nabí-
jecího kabelu. 

Může to být buď nabíjecí adaptér USB 230 V, 
nabíječka USB do auta 12/24 V nebo zásuvka 
USB počítače.
2. Po skončení nabíjení odpojte všechna kabel-

ová připojení.

5.3 Nabíjení mobilního zařízení pomocí 
kabelového připojení

1. Připojte mobilní zařízení do zásuvky USB-C™ 
nebo do jedné ze zásuvek USB-A. 

Vaše mobilní zařízení se začne nabíjet.
Nedoporučuje se nabíjet prostřednictvím power-
banky více mobilních zařízení najednou. Pokud 
se současně nabíjí několik zařízení, nelze funkci 
Quick Charge použít.
2. Po skončení nabíjení odpojte všechna kabel-

ová připojení.

CS



Powerbanka bezdrátového rychlého nabíjení

5.4 Nabíjení mobilního zařízení přes 
nabíjecí rozhraní

• Umístěte kompatibilní mobilní zařízení na bez-
drátové nabíjecí rozhraní. 

Mobilní zařízení se začne nabíjet.

5.5 Kontrola stavu nabíjení
Viz Fig. 2.
Krátkým stisknutím funkčního tlačítka zobrazte stav 
baterie. Pokud se i přes stisknutí funkčního tlačítka 
nerozsvítí žádná kontrolka, je powerbanka zce-
la vybitá. 
Během procesu nabíjení blikají kontrolky LED 1-4 
bíle. Pokud je aktivní Quick Charge, svítí LED 1 
zeleně. Kontrolka LED 4 svítí modře, když se mo-
bilní zařízení nabíjí prostřednictvím bezdrátového 
rozhraní. 

6 Údržba, péče, skladování a 
přeprava

DŮLEŽITÉ!  Věcné škody
• Používejte k čištění jen suchý a měkký hadřík.
• Nepoužívejte čisticí prostředky a chemikálie.
• Při déle trvajícím nepoužívání nabíjejte akumu-

látory každé 3 měsíce, aby byla zachována je-
jich kapacita.

• Skladujte produkt při delším nepoužívá-
ní na místě nepřístupném pro děti a v suchém 
prostředí chráněném před prachem.

• Skladujte v chladu a suchu.
• Uschovejte originální obal a použijte jej pro 

přepravu.

7 Pokyny k likvidaci
7.1 Produkt

Elektrické a elektronické přístroje se podle 
evropské směrnice WEEE nesmí likvidovat 
společně s domovním odpadem. Jejich 
součásti se musí odevzdat k recyklaci nebo 

k likvidaci jako tříděný odpad, protože toxické a 
nebezpečné složky mohou při neodborné likvidaci 
trvale poškodit životní prostředí. 
Jako spotřebitel jste povinni podle zákona o odpa-
dech vrátit elektrické a elektronické přístroje na kon-
ci jejich životnosti výrobci, prodejci nebo bezplatně 
veřejnému sběrnému místu. Podrobnosti jsou upra-
veny příslušným zákonem státu. Symbol na výrob-
ku, návodu k obsluze a/nebo balení poukazuje na 
tato ustanovení. Díky správnému třídění, recyklaci a 
likvidaci starých zařízení významně přispíváte k 
ochraně životního prostředí. 
WEEE číslo: 82898622

7.2 Obaly
Obaly lze zdarma likvidovat na veřejných 
sběrných místech - papír v popelnicích na pa-
pír, plasty ve žlutých pytlech a sklo v kontej-

nerech na použité sklo. 
DE4535302615620

8 Prohlášení o shodě s předpisy 
EU

Goobay®, zapsaná obchodní známka společnosti 
Wentronic GmbH, tímto prohlašuje, že uvedený 
typ rádiového zařízení odpovídá směrnici 2014/53/
EU. Úplný text prohlášení o shodě s předpisy EU je 
k dispozici na následující internetové adrese:  
https://www.wentronic.de/de/
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