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-5°C  ~  +30°C

9  V
Väljund  

USB-A  (QC  3.0),  USB-C™  PD  
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Mõõdud  |  Kaal

Kaabli  pikkus

IN:  Micro  USB  2.0  pesa  (tüüp  B)

,

,

Artikli  number

2  A

5  A

10000  mAh,  37,0  Wh

Ainult  siseruumides  kasutamiseks

Kaitse  vastu

Kaal

2  A

,

9  V

4,5  A  

2  A

140  x  69  x  15,5  mm  |  213  g 

ülelaadimispinge,  ülelaadimispinge,  lühis

,

12  V

,

1,5  A

22,5  W

30  cm

IN/OUT:  USB-C™  pesa

1,5  A12  V

Sisend  USB-C™  PD  (toitevarustus)

1,5  A

Laadimiskaabel
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4,5V  

5V  

9V  

12V

2  A

Kaitse  tase

Ühendused

,

Väljund

IP20

12  V ,

Kogu  väljundvõimsus

10  g

IEC  60417-5957

5  V

,

,

USB-C™  pistik,  USB-A  pistik

-0°C  ~  +45°C

2  A

,

Töötemperatuur

Aku

Ühendused

VÄLJUND:  USB-A  QC  3.0  pesa,  USB-A  SuperCharge  pesa

3  A

USB-A  (SuperCharge)

Mikro-USB  sisend

,

Li-Pol  Cell  |  Mudel  |  1260110  3,7  V

Alalisvool

Kasutatud  sümbolid

Tehnilised  andmed
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1  Ohutusjuhised  
Kasutusjuhend  on  toote  osa  ja  sisaldab  olulist  teavet  
õigeks  kasutamiseks.

Kasutusjuhend  peab  olema  ebaselguse  korral  kättesaadav  ja  toote  

edasiandmine.

•  Ärge  avage  korpust.

•  Ärge  lühistage  akut  ega  kastke  seda  vedelikesse.

•  Enne  kasutamist  lugege  kasutusjuhend  täielikult  ja  hoolikalt  läbi.

•  Hoidke  käesolev  kasutusjuhend  alles.

•  Ärge  muutke  toodet  ega  tarvikuid.
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5.4  Laadimisoleku  kontrollimine

5.3  Mobiilseadme  laadimine

5.2  Akupanga  laadimine

2.1  Toode

2.2  Tarne  ulatus

2.3  Kasutuselemendid

2  Kirjeldus  ja  funktsioon

8  EL-i  vastavusdeklaratsioon

4  Ettevalmistus

7  Kõrvaldamisjuhised

6  Hooldus,  hooldus,  ladustamine  
ja  transport

3  Sihtotstarbeline  kasutamine

5  Ühendus  ja  töö

•  Vältige  pingeid,  nagu  kuumus  ja  külm,  niiskus  ja  otsene

hambaravi  kasutamine.

8  USB-C™  pistikut

•  Ärge  kasutage  pesuaineid  ega  kemikaale.

tagastage  need  pärast  kasutusea  lõppu  tasuta  tootjale,  müügipunkti  või  selleks  loodud  

avalikesse  kogumispunktidesse.  Üksikasjad  on  reguleeritud  vastava  riigi  seadustega.  

Tootel,  kasutusjuhendil  ja/või  pakendil  olev  sümbol  juhib  tähelepanu  nendele  sätetele.  

Sellise  materjalide  eraldamise,  taaskasutamise  ja  jäätmete  (taaslaetavate)  patareide  

kõrvaldamisega  annate  olulise  panuse  meie  keskkonna  kaitsmisse.  D-34000-1998-0099

See  võib  olla  kas  230  V  USB  laadimisadapter  või  12/24  V  auto

•  Jätke  lekkinud,  deformeerunud  või  korrodeerunud  patareid  toote  sisse

ja  muud  probleemid,  mida  dokumentatsioon  ei  paranda,

aega.

1.  Kontrollige  tarnekomplekti  täielikkust  ja  terviklikkust.

Toitepanga  kaudu  ei  ole  soovitatav  laadida  korraga  mitut  mobiilseadet.  Kui  

laaditakse  mitut  seadet  korraga,  ei  saa  kiirlaadimise  funktsiooni  kasutada.

•  Toote,  tooteosade  ja  tarvikute  paigutamine,  paigaldamine  ja  transportimine

Aku  oleku  kuvamiseks  vajutage  korraks  funktsiooninuppu.  LED-olekunäidik  näitab  

laadimise  olekut  protsentides.

Äärmuslik  kuumus  võib  põhjustada  plahvatuse  ja/või  söövitava  vedeliku  lekke.  

Mehaanilised  kahjustused  võivad  põhjustada  gaasiliste  ainete  eraldumist

direktiivid.

2.  Pärast  laadimist  ühendage  lahti  kõik  kaabliühendused.

Esineb  plahvatuse,  tulekahju,  kuumuse,  suitsu  ja/või  gaasi  oht.

•  Laadige  akusid  iga  kolme  kuu  tagant,  et  tagada  nende  toimimine

•  Ärge  töötage  plahvatusohtlikus  keskkonnas.

USB-laadija  või  arvuti  USB-pesa.

5  USB-C™  pesa

Toitepank  tarnitakse  osaliselt  laetuna.  Laadige  akupank  täis  enne  selle  

esmakordset  kasutamist!

•  Hoidke  toodet  lastele  kättesaamatus  kohas  ja  kuivas  kohas

See  joonis  1.

võtke  ühendust  edasimüüja  või  tootjaga.

2.  Võrrelge  kõigi  kasutatud  seadmete  tehnilisi  andmeid  ja  veenduge

Toode  on  mobiilne  lisaaku  ning  seda  kasutatakse  mobiilseadmete  laadimiseks  ja  

kasutamiseks.

Me  ei  luba  seadet  kasutada  muul  viisil,  nagu  on  kirjeldatud  peatükis  

"Kirjeldus  ja  funktsioon"  või  "Ohutusjuhised".  Kasutage  toodet  ainult  

kuivades  siseruumides.  Nende  eeskirjade  ja  ohutusjuhiste  eiramine  

võib  põhjustada  surmaga  lõppevaid  õnnetusi,  vigastusi  ning  kahju  

inimestele  ja  varale.

1.  Ühendage  oma  mobiilseade  USB-C™  pesaga  või  mõnda  neist

MÄRKUS!

ohutul  viisil.

•  Hoidke  ja  kasutage  transpordiks  originaalpakendit.

3  USB-A  QC  3.0  pesa  (A)

5.1  Toitepanga  sisse-  ja  väljalülitamine  •  Toitepanga  sisselülitamiseks  

vajutage  1x  funktsiooninuppu.

Kui  LED-olekunäidik  ei  sütti  hoolimata  funktsiooninupu  vajutamisest,  on  

toitepank  täielikult  tühjenenud.  Laadimise  ajal  vilgub  LED-olekunäidiku  viimane  number.

põgeneda,  mis  võib  olla  tugevalt  ärritav,  tuleohtlik  või  mürgine.

Patareid  (taaslaetavad)  ei  ole  vahetatavad.

tolmu  eest  kaitstud  õhkkond,  kui  seda  ei  kasutata.

1  LED  olekunäidik

ühilduvus.

Ärge  kasutage  seadet,  kui  see  ei  ole  töökorras.  Sellistel  juhtudel  tuleb  see  tahtmatu  

edasise  kasutamise  vastu  kindlustada.  •  Kasutage  toodet,

Materiaalne  kahju

6  Micro  USB  pesa

1.  Ühendage  toitepanga  USB-C™-  või  Micro-USB-pesa

toote  osad  ja  tarvikud  ainult  ideaalses  korras.

Ei  ole  mõeldud  lastele.  Toode  ei  ole  mänguasi!

IP20:  see  toode  on  kaitstud  keskmise  suurusega  võõrkehade  eest,  kuid  mitte  vee  

sissepääsu  eest.

USB-A  pesad.

ja  kõrvaldage  see  asjakohaste  kaitsemeetmete  abil.

•  Kinnitage  pakend,  väikesed  osad  ja  isolatsioon  juhusliku  sattumise  eest

4  USB-A  SuperCharge

•  Toitepanga  väljalülitamiseks  vajutage  kaks  korda  funktsiooninuppu.

USB-toiteallikaga  laadimiskaabli  kaudu.

Patareid  võivad  kahjustuda  ja  lekkida,  kui  neid  ei  kasutata  ettenähtud  otstarbel.

•  Hoida  jahedas  ja  kuivas.

2  Funktsiooninupp

Teie  mobiilseade  hakkab  laadima.

•  Kasutage  puhastamiseks  ainult  kuiva  ja  pehmet  lappi.

Laetavaid  akusid  ei  tohi  visata  koos  olmeprügiga.  Nende  

komponendid  tuleb  ringlussevõtuks  või  kõrvaldamiseks  eraldi  tarnida,  

sest  mürgised  ja  ohtlikud  koostisosad  võivad  kahjustada  keskkonda,  kui  

neid  ei  kõrvaldata  säästvalt.  Tarbijana  olete  kohustatud  seda  tegema

7  USB-A  pistik

pistikupesa  (B)

Toitepank  lülitub  automaatselt  sisse,  kui  ühendate  mobiilseadme.  Toitepank  lülitub  

automaatselt  välja  30  sekundi  pärast,  kui  mobiilseadet  pole  ühendatud.

•  Küsimuste,  defektide,  mehaaniliste  vigastuste,  hädade  korral

säilitada  võimsust,  kui  seda  pikema  aja  jooksul  ei  kasutata

Kiirlaadimise  akupank,  laadimiskaabel,  kasutusjuhend

päikesevalgus,  mikrolained,  vibratsioon  ja  mehaaniline  rõhk.

CE-märgiga  Goobay®,  Wentronic  GmbH  registreeritud  kaubamärk  

tagab  toote  vastavuse  Euroopa  põhistandarditele  ja

2.  Pärast  laadimist  ühendage  lahti  kõik  kaabliühendused.
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