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FPB-2200 náramek – PowerBank 2200 mAh
OBJEDNACÍ ČÍSLO:
NÁZEV:

FPB-2200
PowerBank FPB – 2200 mAh

Přečtěte si pečlivě tento návod k použití. Obsahuje důležité informace
pro správnou instalaci a použití.
UPOZORNĚNÍ:
 výrobek neupravujte, nerozebírejte kryt, nevystavujte extrémním
teplotám ani přímému slunečnímu záření nebo mikrovlnnému záření
 nevystavujte vibracím ani mechanickému tlaku
 pokud je PowerBank v provozu, nikdy jej nenechávejte bez dozoru
 nezkratovávejte konektory ani obvody
 nefunkční PowerBank odevzdejte k ekologické likvidaci prodejci nebo
nejbližšímu sběrnému dvoru
 není vhodné pro děti
 není určeno do prostředí s nebezpečím výbuchu
POPIS, FUNKCE, URČENÍ:
 Výrobek je určen pro nabíjení nebo pro provoz malých mobilních spotřebičů s napětím 5V DC.
 Slouží k nabíjení telefonů, i-Phonů, i-Padů, MP3/4, GPS, PDA, PSP, IPAQ, bluetooth, … .
 Krátkým stiskem tlačítka se nám zobrazí stav nabití pomocí LED stupnice (4 LED po 25% kapacity), po chvíli stupnice
sama zhasne.
TECHNICKÉ PARAMETRY :









Li-polymerová baterie 2200 mAh
Max. vybíjecí proud : 500 mA; max. nabíjecí proud : 500 mA
Životnost : 500 nabíjecích cyklů; vstupní a výstupní napětí : 5V
Pracovní teplota : pro nabíjení 0°C až + 45°C, pro vybíjení 10°C až +60°C
Skladovací a přepravní teplota : -5°C až + 35°C, doporučená skladovací teplota 25° ± 5°C
Hmotnost : 90 g; rozměry : 256 x 36 x11 mm
Barva výrobku : zelená, žlutá, červená, černá

OBSAH BALENÍ: PowerBank, MicroUSB - USB-A nabíjecí kabel pro nabíjení PowerBanku, MicroUSB - MicroUSB kabel
pro nabíjení přístrojů, návod k použití.
PŘIPOJENÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU:
 Před prvním použitím nebo po dlouhodobém skladování je nutno PowerBank plně nabít. Doba nabíjení je cca 3 hodiny.
 Nabíjení PowerBanku: USB-A vložíme do zdroje nabíjení a MicroUSB zapojíme do PowerBanku. Při nabíjení blikají
LED podle stavu nabití. Při plném nabití trvale svítí všechny 4 LED.
 Nabíjení přístroje z PowerBanku: přístroj připojte pomocí MicroUSB – MicroUSB kabelu. Delším stiskem tlačítka (cca
5 s) spustíte nabíjení. Nabíjení je nepřetržitě indikováno rozsvěcováním všech LED a jejich postupným zhasínáním. Po
ukončení nabíjení LED zhasnou.
 Opravy svěřte pouze odborníkům (dodavateli).
 Čistěte pouze suchým a jemným plátnem; nepoužívejte žádné čistící prostředky a chemikálie.
 Skladujte v suchu a chladu; před delším skladováním více než 3 měsíce, je nutno PowerBank nabít !!
 Nepřepravovat společně s kovovými šperky a jinými kovovými předměty
ZÁRUKA: 24 měsíců od data prodeje. Záruka se neposkytuje na mechanické vady, způsobené špatným zacházením a na vady
vzniklé zacházením s výrobkem jiným způsobem, než-li je uvedeno v návodu k použití. Dovozce: BATTEX, spol. s r.o., Slaný
(IČO:25672363)
EKOLOGICKÁ LIKVIDACE:
 Nevhazujte do domovního odpadu ; likvidujte u dodavatele či místech k tomu určených – sběrné dvory apod.
 Chraňte správnou likvidací naše životní prostředí



Značka CE na výrobku značí, že tento produkt splňuje Evropské normy.

DATUM PRODEJE: _____________________________
RAZÍTKO A PODPIS:

______________________________________________

