Technaxx®

Jumbo Power Bank 15000mAh TX–79
Návod k obsluze

Prohlášení o shodě pro tento výrobek je k dispozici na: www.technaxx.de/ (v liště
“Konformitätserklärung” dole). Před prvním použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k
obsluze.
Tento výrobek má dobíjecí baterii. Musí být před prvním použitím úplně nabitá.
Číslo servisního telefonu technické podpory: 01805 012643 (14 centů/min z pevné linky
v Německu a 42 centů/min z mobilních sítí).
Email zdarma: support@technaxx.de

Vlastnosti
 Dobíjí většinu mobilních zařízení (např. chytré telefony, tablety, čtečky knih, aj.)
 Zabudovaná dobíjecí 15000mAh lithiová baterie (typ 18650) s 3,7V/55,5Wh  2 USB
výstupy pro souběžné dobíjení dvou elektronických zařízení  Napájení na cestách
 Použitelný jako nabíječka a jako svítilnu  Integrovaná ochrana proti nadproudu, zkratu,
přetížení / předražení a přepětím  Stav nabití se zobrazuje pomocí 4 LEDs  Ideální pro
cestování

Technické údaje
Zabudovaná dobíjecí 15000mAh lithiová baterie (typ 18650) s 3,7V/55,5Wh
Doba nabíjení
~13–14 hodin
Vstupní napětí/Proud
DC 5V / 1.5A
Napětí / Proud: Výstup1 & Výstup2 5V/1A & 5V/2A
Provozní teplota
–10°C až do 50°C
Hmotnost / Rozměry
340g / (D) 16,0 x (Š) 6,2 x (V) 2,2 cm
Obsah Balení
Jumbo Power Bank 15000mAh TX-79, Nabíjecí
kabel Micro USB na USB, Návod k obsluze

Přehled zařízení
1) Nabíjecí konektor Micro USB
(vstup)
2) LED kontrolka (osvětlená)
3) Výstup DC 5V/1A
4) Výstup DC 5V/2A
5) Kontrolní žárovky baterie
(LED1–LED4)
6) Tlačítko Zapnout / Vypnout

Externí baterii před použitím plně nabijte
(1) Přes nabíječky 5V/1A* (*není v balení) nebo elektrické nabíječky DC 5V/1,5A*
(*není v balení). Propojte USB port nabíječky s Micro USB portem na externí baterii
pomocí dodaného Micro USB kabelu. (2) Přes Počítač/Notebook: Propojte USB port
počítače/notebooku s Micro USB portem na externí baterii pomocí dodaného Micro USB
kabelu. Během nabíjení svítí MODRÁ LED. Počet svítících MODRÝCH LED závisí na míře
nabití externí baterie: Svítí 1 LED  Externí baterie je téměř vybitá. Svítí 4 LED  Externí
baterie je téměř plně nabita. Plné nabití externí baterie trvá ~13-14 hodin. Když dobíjení
skončí, všechny LED kontrolky budou svítit, dokud neodpojíte externí baterii od zdroje
napájení. Pozor: Externí baterii před použitím plně nabijte! Před prvním použitím
nabíjejte po dobu 13–14 hodin.

Kontrolka baterie během nabíjení
Kapacita
0-25%
25-50%
50-75%
75-100%

LED1
Bliká pomalu
Svítí trvale
Svítí trvale
Svítí trvale

LED2
Zhasnuta
Bliká pomalu
Svítí trvale
Svítí trvale

LED3
Zhasnuta
Zhasnuta
Bliká pomalu
Svítí trvale

LED4
Zhasnuta
Zhasnuta
Zhasnuta
Bliká pomalu

LED3
Svítí trvale
Svítí trvale
Zhasnuta
Zhasnuta

LED4
Svítí trvale
Zhasnuta
Zhasnuta
Zhasnuta

Kontrolka baterie během vybíjení
Kapacita
75-100%
50-75%
25-50%
0-25%

LED1
Svítí trvale
Svítí trvale
Svítí trvale
Svítí trvale

LED2
Svítí trvale
Svítí trvale
Svítí trvale
Zhasnuta

Obsluha
Externí baterii lze zapnout krátkým stisknutím vypínače. Kontrolka baterie zobrazuje
skutečnou kapacitu. Stiskněte plynule vypínač pro zapnutí nebo vypnutí osvětlení kontrolky.
Upozornění: Ujistěte se, že napětí výrobku, který chcete nabíjet, není vyšší než kapacita
TX-79, v opačném případě by se externí baterie mohla poškodit. Opravování není povoleno.
Zkratování, rozmontování, vhození do ohně/vody je zakázáno a chraňte před
vlhkostí/vodou.

Dobíjení chytrého telefonu nebo jiného mobilního zařízení
POZNÁMKA: Nejlepší výkon získáte, když bude Power Bank plně nabita. Pravidelně
kontrolujte, zda nedošlo k poškození nabíjecího kabelu USB, jeho zástrčky nebo pouzdra či
jiných součástí. (1) Zasuňte konec dodaného Micro USB kabelu nebo originálního kabelu,
který byl dodán s Vaším zařízením, do telefonu. Druhý konec připojte k Power Bank. (2)
Zapněte Power Bank stisknutím vypínače. Spustí se postup dobíjení. Power Bank lze
vypnout stiskem a dlouhým podržením vypínače. Doba nabíjení bude záviset na typu
zařízení, vaše zařízení bude zobrazovat stav nabíjení. (3) Když nabíjení skončí, odpojte
externí baterii od vašeho mobilního zařízení.
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POZNÁMKA
 S ohledem na efektivitu energetické konverze mezi Power Bank a vaším digitálním
přístrojem neodpovídá jmenovitá kapacita Power Bank aktuální kapacitě dobíjení.
 Pomocí této Power Bank lze dobíjet většinu digitálních přístrojů, ale je možné, že některá
zařízení nejsou podporovány.  Pokud externí baterie vaše přístroje nenabíjí, zkontrolujte,
zda je kabel správně zapojen a zda jste použili správný konektor. Doporučujeme používat
originální kabel, který byl dodán s Vaším přístrojem.  Pokud je okamžitý proud při nabíjení
digitálního přístroje příliš vysoký, přepne se externí baterie automaticky do chráněného
režimu.

Důležitá bezpečnostní opatření / Upozornění / Údržba
 Nepoužívejte tuto jednotku pro jiné účely.  Nevystavujte ji nárazům/ohybu/vibracím
(nepoužívejte baterii, jestliže spadla na zem nebo je-li poškozena).  Nepokoušejte se jej
otevírat/opravovat/rozmontovat  Neskladujte v prostředí s vysokou teplotou/vlhkostí/
blízko otevřeného ohně/vody.  Přestaňte přístroj používat, pokud zaznamenáte
neobvyklý zápach/tepelnou deformaci/změnu barvy krytu nebo jiné nezvyklé okolnosti.
 Chraňte před dětmi/osobami se sníženými mentálními schopnostmi nebo
neseznámenými s obsluhou tohoto přístroje.
Upozornění týkající se bezpečnosti a likvidace baterií: Uchovávat mimo dosah dětí.
Pokud dítě omylem baterii(e) spolkne, neprodleně vyhledat lékaře nebo nemocnici!
Věnovat pozornost předepsané polaritě (+) a (–) baterií! Vyměňovat pouze celou sadu
baterií; nepoužívat současně staré a nové baterie nebo baterie různého typu. Baterie nikdy
nezkratovat, neotvírat, nedeformovat a nenabíjet! Nebezpečí poranění! Nevhazovat
baterie do ohně. Nebezpečí výbuchu! Použité baterie ihned vyjmout z přístroje a pokud
nebudou po dlouhou dobu používány, zlikvidovat je.
Pokyny pro ochranu životního prostředí: Obalové materiály jsou suroviny a lze je opět
použít. Obaly oddělit podle jejich druhu a v zájmu ochrany životního prostředí zajistit jejich
likvidaci podle předpisů. Vyřazené přístroje a baterie nepatří do domovního odpadu!
Odborně se musejí zlikvidovat i staré přístroje a baterie! Čištění: Chraňte zařízení před
znečištěním a kontaminací (použijte čistý hadřík). Nepoužívejte hrubé či drsné materiály,
rozpouštědla, jiné agresivní čističe. Zařízení po vyčištění otřete. Distributor: Technaxx
Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Německo

Informace pro péči o baterii (tato baterie NENÍ vyměnitelná)
Nabíjení nabíjecích baterií musí probíhat pod dohledem dospělé osoby a smí provádět pouze
dospělé osoby. Pravidelně kontrolujte, zda nedošlo k poškození nabíjecího kabelu USB nebo
kabelu Vašeho chytrého telefonu** (**není součástí balení) či jejich součástí. V případě poškození
kabel nepoužívejte a nechte opravit, popřípadě vyměnit.
PROHLÁŠENÍ: Tato nabíječka je určena pro použití pouze v kombinaci s vhodným přenosným
zábavním zařízením. Výrobce nenese zodpovědnost za jakékoliv poškození přenosného zábavního
zařízení způsobené v důsledku použití tohoto produktu.

