
 

 
   

 

CS11000PB001xx / CS15000PB001xx 
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Kirjeldus (joonis A)  
1. On/off nupp sisse/väljalülituseks 
2. Patarei indikaator 
3. Mikro-USB port 
4. USB port 
5. USB kaabel 
6. Telefonihoidik 

 

Kasutamine 

Vooluallikas (joonis B) 

Akupank on kompaktne, kaasaskantav vooluallikas, millega saate laadida nutitelefone, tahvelarvuteid ja teisi USB seadmeid. 
• Seadme kasutamine vooluallikana on näidatud joonisel.   
Märkus: Kasutage USB porti (arvuti), või USB adapterit (väljundpinge 5-6 V DC  ning väljundvool  2000 mA). 

 
Seadme laadimine (joonis C) 

Ühendage akupank selle laadimiseks arvuti või USB adapteriga. Patarei olek näidatakse indikaatoriga.  
• Seadme laadimine on näidatud joonisel.  

 
Märkus: 
• Seade peab enne esmakordset kasutamist olema täielikult laetud. Seade tuleb täielikult laadida vähemalt kord iga kolme kuu jooksul.  
• Kui patareiindikaator vilgub, on aku tühjenemas. Laadige see koheselt.  

 
Telefonihoidik (joonis  D) 

• Kasutage telefonihoidikut nagu on näidatud joonisel.  

 

Tehnilised andmed 
 

 
CS11000PB001xx CS15000PB001xx 

Sisendpinge/vool 5 V DC / 1 A 5 V DC / 1 A 

 
Väljundpinge/vool 

(1) 5 V DC / 1 A 
(2) 5 V DC / 2.1 A 

(1) 5 V DC / 1 A 
(2) 5 V DC / 2.1 A 

Mahutavus 11000 mAh 15000 mAh 

Patarei Sisseehitatud laetav Li-ion patarei 

Laadimisaeg 8 - 12 tundi 12 - 15 tundi 

Tööiga ≥ 500  laetud/tühjakslaetud tsüklit  

Töötemperatuur -20 °C ~ 45 °C 

Puhastamine ja hooldus 

Hoiatus! 
• Enne seadme puhastamist või hooldust lülitage seade välja, eemaldage voolukaabel ning oodake kuni seade on jahtunud. 
• Ärge kasutage puhastamiseks puhastuslahuseid ega abrasiivseid vahendeid.  
• Ärge puhastage seadme sisemust. 
• Ärge üritage seadet iseseisvalt parandada. Kui seade ei tööta korrektselt või see on vigastatud, asendage see uue seadmega.  
• Puhastage seade väljastpoolt, kasutades puhast, pehmet, niisket lappi. Seejärel kuivatage seade kasutades kuiva lappi.  

 

Ohutusnõuded 

Üldnõuded 

• Tutvuge enne seadme kasutamist hoolikalt selle kasutusjuhendiga. Hoidke juhend alles et seda edaspidi vajadusel uuesti lugeda.  
• Kasutage seadet ainult selleks määratud, kasutusjuhendis kirjeldatud eesmärkidel.  
• Ärge kasutage seadet kui seade või mõni selle osa on rikutud või defektne. Vahetage rikutud või defektne seade viivitamatult uue vastu.  
• Ärge muutke seadet mingil viisil.  
• Hoidke seade kaitstult niiskuse ja vedelike eest.  
• Hoidke seade kaitstult otsese päikesevalguse eest.  
• Hoidke seade kaitstult kuumusallikate eest.  

Elektriohutus 
 

 
• Elektrišoki oht! Seadet on lubatud hoolduseks avada vaid selleks kvalifitseeritud tehnikul.  
• Kui seadmel esineb rike, eemaldage viivitamatult seadme voolukaabel ning seadmega ühendatud teised seadmed.  
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