HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
KÜLSŐ AKKUMULÁTOR PNI 1014 10000mAh

Utasítások:
Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a terméket. Az első használat előtt, kérjük
olvassa el ezt a kézikönyvet, a termék megfelelő használata érdekében. Ne dobja
el a használati utasítást.
Ez a termék könnyű, tekintettel van a természetre, nagy a tárolási kapacitása
és modern a kivitelezése, könnyen használható bárhol és bármikor. Tartalmaz
egy nagy teljesítményű, egyszerű és biztonságos litium-polimer akkumulátort.
Egy micro USB segítségével tölthet fel bármilyen hordozható eszközt
közvetlenűl erről az akkumulátorról és ezt az akkumulátort feltöltheti
áramforrásról. Ez az akkumulátor biztosítja a teljesítmény-tartalékot és
ideálisan használható hajón, utazáshoz, kiránduláson vagy iskolában.
Kompatibilitás:
1. Kompatibilis eszközök: iPhone, iPod, iPad, tablet PC, HTC, S3 Galaxy,
Blackberry, és a legtöbb Windows éa Android okos telefonok.
2. Kompatibilis Play Station Pocket (PSP) konzolra.
3. Kompatibilis Mp3, Mp4, e-könyvek, GPS lejátszókra.
4. A szabványos USB kimenet kompatibilis USB töltős eszközökkel.
Teljesítmény:
1. Kiﬁnomult és modern design, ez a külső akkumulátor ideális üzletemberek vagy
utazó személyek számára, bármilyen hordozható készülékek töltésére.
2. Könnyen használható, nincs szükség külső beállításokra
3. Plug & Play; auto-sleep funkció (ha nem töltünk semmilyen eszközt, az
akkumulátor autómatikusan beáll sleep módba). MEGJEGYZÉS: nem mindegyik
modell rendelkezik autómatikus sleep funkcióval.
4. Röviszárlat-védelem, túlterhelés elleni védelem, kisülés elleni teljes védelem,
intelligens lítium-polimer akkumulátor, magas átalakítási hatékonyság, szivárgás
védelem.
Használati utasítás:
1. Százalékos terhelés megjelenítése (MEGJEGYZÉS: ez a funkció
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csak LED kijelzős modelleknél): Nyomja meg a gombot, a LED-ek fognak
világítani. Folytassa 5 másodpercig, ameddig autómatikus kikapcsol.
2. Hogyan lehet megtalálni a külső akkumulátor kapacitását:
Nyissa meg a készüléket, hogy ellenőrizni tudja az aktuális akkumulátor
kapacitást.
MEGJEGYZÉS: csak a gombos modellekkel.
Kapacitás állapot:
LED (● ON ○ OFF)

Kapacitás

●●●●

75 - 100%

○●●●

50 - 75%

○○●●

25 - 50%

○○○●

< 25%

3. Töltse fel a külső akkumulátort:
- csatlakoztassa a szabványos USB csatlakozót a számítógéppel vagy USB-s
adapterrel;
- csatlakoztassa az adaptert a micro USB-vel; a töltés autómatikusan elindul
(MEGJEGYZÉS: ez a funkció csak autómatikusan induló modelleknél
lehetséges)
- töltés közben a LED villog; ha az akkumulátor teljesen fel van töltve a 4 LED
folyamatosan világít. Ha az akkumulátor 25 %-a el van fogyasztva csak a 3 LED
világít. Ha az akkumulátor kapacitása 50 %-ra csökken csak 2 LED világít. Amikor
az akkumulátor kapacitása kevesebb mint 25 % csak egy LED világít.
(MEGJEGYZÉS: ez a funkció csak LED kijelzős modelleknél működik)
4. Használhatja a külső akkumulátort, mint hordozható digitális eszköz:
- a kábelt csatlakoztassa a digitális eszközhöz; a töltés autómatikusan elindul
- a töltéshez nyomja meg a gombot (MEGJEGYZÉS: csak az ON/OFF gombbal
rendelkező modellekre érvényes)
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Kapcsolódási rajz:
akkumulator
AC adapter*
110V - 220V

1.kép
adapteres ﬂtoltes

akkumulátor

akkumulátor

szamítogép USB
bemenet

2.kép
USB-s feltoltes

3.kép
telefon feltoltes

*Az adapter nem szerepel a csomagban
Biztonsági utasítások:
1. A hordozható akkumulátor rendelkezik beltő akkumulátorral; ne használjon fém
tárgyakat a rövidzárlat elkerülése érdekében, a készülék károsodása és
biztonsága érdekében
2. Ne helyezze az akkumulátort forró vagy nedves helyre
3. Ne szedje szét vagy módosítsa a készüléket
4. Ez a készülék megfelel a DC áram szabványosan megkövetelt előírásoknak;
más típusú áram tüzet okozhat, vagy károsíthatja a készüléket
5. Erős ütések tüzet vagy robbanást okozhatnak
Használati utasítás:
1. Az akkumulátornak szüksége van 7 - 8 orás töltésre első használat esetén vagy
ha nem használták hosszú ideig.
2. Üzemi hőmérséklet: 10-300C között. A legjobb eredmény érdekében, az
akkumulátort használja normális hőmérsékleti körülmények között.
3. Ha az akkumulátort hosszú ideig nem használták, elveszíti teherbíró
képességét; az akkumulátort ajánlott 3 havonta egyszer feltölteni, hogy megtartsa
tulajdonságait.
4. Ha az akkumulátor hosszú ideig nem volt használva, töltse fel; az önkisülés
normális jelenség. Használat előtt az akkumulátoirt töltse fel.
5. Tartsa tisztán az akkumulátort. Takarítsa száraz ruhával.
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Tippek:
1.Válasszon megfelelő csatlakozót a készüléknek és azonosítsa a be- és
kimenetet a hordozható elemnek.
2. Ha nem használja az akkumulátort tanácsos kihúzni az adaptert vagy a DC
kábelt.
3. Ha az akkumulátor kimeneti feszültsége (5V) kisebb mint készülék feszültsége,
fennáll a kockázat, hogy nem lesz képes töltésre vagy nem tölti fel teljes
kapacitással. Azonban ha a külsűakkumulátor kimeneti feszültsége magasabb
mint a mobil eszköz és a rendszer nem tud ellenőrizni egy ilyen helyzetet
fennáll a veszély, hogy túltöltődik a készülék. Mint a külső akkumulátor, mint a
mobil készülék működése hibásodhat.
Nem vagyunk felelősek a hordozható akkumulátor meghibásodása estén, ha más
körülmények között használják, mint a kézikönyben leírtak.
Figyelmeztetések:
Az eszköz használatához kövesse a kézikönyben leírt utasításokat. A nem
megfelelően használt akkumulátor tüzet okozhat vagy károsodhat a készükék. Ha
az akkumulátor megduzzad vagy megváltoztatja az alakját, azonnal haszja abba
annak használatát. Az eszközt tartsa távol gyerekektől. Ezt a terméket csak
felnőttek használhatják. Az eszköz használata a tulajdonos felelőssége.
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