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Návod k použití – externí baterie, powerbanky 

 
Vážení zákazníci, 
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje 
důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, 
abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 
 
Bezpečnostní pokyny: 
Před použitím baterii řádně nabijte. 
Baterie nerozebírejte, nezkratujte ani nevhazujte do ohně. Při poškození mohou baterie explodovat.  
Uchovávejte mimo dosah dětí.  
Pokud PowerBank nepoužíváte, odpojte jej od zásuvky. 
Používejte externí baterie pouze ke stanoveným účelům. 
Nesprávné používání může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí a může mít za následek zrušení 
osvědčení nebo záruk 
 
Dobíjení powerbanky: 
Vezměte dobíjecí kabel s vhodnou koncovkou podle typu baterie. Obvykle takový kabel najdete v zařízení. 
Zapojte USB konektor do USB portu u počítače nebo u jakékoliv USB nabíječky. 
Zapojte kabel do powerbanky. 
Pokud disponuje externí baterie LED indikací nebo LED displejem, dojde obvykle k blikání LED kontrolek nebo 
rozsvícení displeje, který začne zobrazovat aktuální úroveň nabití což značí nabíjení 
Baterie je nabita po zhasnutí diod nebo svícením všech diod či zobrazení 100% úrovně nabití na displeji. 
Po nabití odpojte. 
 
Dobíjení telefonu nebo jiného zařízení: 
Ujistěte se, že napětí zařízení, jež má být dobíjeno, je shodné s napětím powerbanky. 
Zapojte konektor připojeného nebo vestavěného kabelu (pokud jím PB disponuje) do zařízení, jež chcete nabíjet. 
Powerbank automaticky spustí dobíjení. Někdy je nutné ji zapnout pomocí zapínacího tlačítka. 
Nabíjení indikuje LED dioda nebo displej je-li jím externí baterie vybavena. 
Po nabití odpojte 
 
Recyklace: 
Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby 
životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho 
ochraně! 
 
 
 
 
  


