CZ manuál POWER UP 20000
Powerbanka s porty USB a USB-C
Obsah balení
Powerbanka PowerUp, Micro-USB nabíjecí kabel, Návod k
použití

Popis zařízení
1 Tlačítko ON / OFF
2 USB port
3 USB-C port
4 Micro-USB nabíjecí port
5 LED dioda
6 Nabíjecí kabel

Nabíjení
K nabití
powerbanky
POWERUP
můžete použít Micro-USB kabel (6),
který je součástí balení, nebo USB-C
kabel spolu s 5V-2A nabíječkou, která
bývá
součástí
balení
většiny
smartphonů nové generace nebo
tabletů, nebo použijte Cellularline
nabíječku s USB portem. LED diody (5)
se postupně rozsvítí, čímž indikují
úroveň nabití.

obě zařízení udržovat plně nabité
a stále k dispozici. Simultánní nabíjení
může trvat déle než běžné nabíjení.
Technické specifikace
Kapacita baterie: 5200 mAh
Vstup: DC 5 V, 2.1 A
USB-C vstup: DC 5V, 3A
Výstup: DC 5 V, 3 A
USB-C výstup: DC 5 V, 3 A
Rozměry a hmotnost:
170 x 85 x 21,5 mm (d x š x v), 450 g

Použití
Vsuňte originální nabíjecí kabel, který
byl součástí balení vašeho telefonu do
USB (2) nebo USB-C (3) portu na
powerbance POWERUP a spojte ho s
telefonem. Nabíjení se aktivuje
automaticky. Na displeji telefonu se
zobrazí úroveň nabití. Pro zobrazení
zbývajícího
objemu
energie
v powerbance POWERUP stiskněte
tlačítko ON (1). LED diody (5) se
rozsvítí a ukáží úroveň nabití.
Simultánní nabíjení
Tato funkce vám umožní nabíjet
současně
váš
smartphone
i
powerbanku POWERUP, můžete tak

Certifikace a bezpečnostní informace
Tento výrobek nese označení CE
v souladu se zněním norem o
Electromagnetické
kompatibilitě
(2014/30/EU), Výrobcích s nízkou
voltáží (2014/35/EU) a ROHS (2011/65/EC).
Při použití powerbanky se řiďte
návodem k použití. Nepřipojujte
k poškozeným nebo nebezpečným
zdrojům energie. Pokud není
produkt používán po delší dobu, musí být znovu
nabit (alespoň jednou za tři měsíce). Chraňte
výrobek před nečistotami, vlhkostí, přehřátí a
používejte jej pouze v suchém prostředí, vyhněte se
jakémukoliv kontaktu s tekutinami. Nevystavujte
přímému slunečnímu záření, vysokým teplotám
nebo plamenům. Před použitím nabíjecího kabelu se
ujistěte, že není poškozený. Udržujte mimo dosah
dětí. Kabel nekruťte ani nemačkejte. Po ukončení
nabíjení nikdy kabel nevytrhávejte z powerbanky, po
ukončení nabíjení, konektory rozpojte jemně.

Nepoužívejte, pokud jsou kabel nebo konektory
poškozené.
POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ PRO
SOUKROMÉ OSOBY (Platí v Evropské unii a v zemích
se samostatnými systémy sběru odpadu)
Označení na výrobku nebo v
dokumentaci znamená, že na
konci své životnosti výrobek
nesmí být likvidován spolu s
ostatním
komunálním
odpadem. Aby se zabránilo
možnému znečištění životního
prostředí či újmě na lidském
zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací
odpadu, oddělte je prosím od dalších typů odpadů a
recyklujte je zodpovědně k podpoře opětovného
využití hmotných zdrojů.
Soukromé osoby mohou kontaktovat prodejní místo
kde byl produkt zakoupen nebo místní úřad s
informacemi o recyklaci tohoto typu výrobku.
Právnické osoby by měly kontaktovat své dodavatele
a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy.
Tento výrobek by se neměl míchat s jinými
komerčními odpady za účelem likvidace. Tento
produkt má vestavěnou nevyměnitelnou baterii,
nepokoušejte se otevřít výrobek nebo vyjmout
baterii, protože to může způsobit zranění a
poškození produktu. Při likvidaci výrobku se obraťte
na místní služby pro likvidaci odpadů za účelem
odstranění baterie. Baterie obsažená v přístroji je
navržena podle životního cyklu výrobku.

Import a distribuce:
RECALL s.r.o

SK manuál POWER UP 20000
Powerbanka s portami USB a USB-C

Obsah balenia
Powerbanka PowerUp, Micro-USB nabíjací kábel, Návod
na použitie
Opis zariadenia
1 Tlačidlo ON / OFF
2 USB port
3 USB-C port
4 Micro-USB nabíjací port
5 LED dióda
6 Nabíjací kábel
Nabíjanie
K nabitiu powerbanky POWERUP
môžete použiť Micro-USB kábel (6),
ktorý je súčasťou balenia, alebo USB-C
kábel spolu s 5V-2A nabíjačkou, ktorá
býva súčasťou balenia väčšiny
smartphonov novej generácie alebo
tabletov, alebo použite Cellularline
nabíjačku s USB portom. LED diódy (5)
sa postupne rozsvietia, čím indikujú
úroveň nabitia.
Použitie
Vsuňte originálny nabíjací kábel, ktorý
bol súčasťou balenia vášho telefónu
do USB (2) alebo USB-C (3) portu na
powerbanke POWERUP a spojte ho s
telefonóm. Nabíjanie sa aktivuje
automaticky. Na displeji telefónu sa
zobrazí úroveň nabitia. Pre zobrazenie
zostávajúceho
objemu
energie
v powerbanke POWERUP stlačte
tlačidlo ON (1). LED diódy (5) sa
rozsvietia a ukážu úroveň nabitia.
Simultánne nabíjanie
Táto funkcia vám umožní nabíjať
súčasne
váš
smartphone
i
powerbanku POWERUP, môžete tak

obe zariadenia udržiavať plne nabité
a stále
k dispozícii.
Simultánne
nabíjanie môže trvať dlhšie než bežné
nabíjanie.
Technické špecifikácie
Kapacita batérie: 5200 mAh
Vstup: DC 5 V, 2.1 A
USB-C vstup: DC 5V, 3A
Výstup: DC 5 V, 3 A
USB-C výstup: DC 5 V, 3 A
Rozmery a hmotnosť:
170 x 85 x 21,5 mm (d x š x v), 450 g

Nepoužívajte, pokiaľ sú kábel alebo konektory
poškodené.
POKYNY PRE ODSTRAŇOVANIE ZARIADENÍ PRE
SÚKROMNÉ OSOBY (Platí v Európskej únii a v
krajinách so samostatnými systémami zberu
odpadu)
Označenie na výrobku alebo v
dokumentácii znamená, že na
konci svojej životnosti výrobok
nesmie byť likvidovaný spolu s
ostatným
komunálnym
odpadom. Aby sa zabránilo
možnému
znečisteniu
životného prostredia či ujme na ľudskom zdraví
spôsobeným nekontrolovanou likvidáciou odpadu,
oddeľte ho prosím od ďalších typov odpadov a
recyklujte ho zodpovedne k podpore opätovného
využitia hmotných zdrojov.

Certifikácie a bezpečnostné informácie
Tento výrobok nesie označenie CE
v súlade so znením noriem o
Elektromagnetickej kompatibilite
(2014/30/EU), Výrobcoch s nízkou
voltážou (2014/35/EU) a ROHS (2011/65/EC).
Pri použití powerbanky sa riaďte
návodom na použitie. Nepripojujte
k poškodeným alebo nebezpečným
zdrojom energie. Pokiaľ nie je
produkt používaný dlhšiu dobu, musí byť znovu
nabitý (aspoň jeden krát za tri mesiace). Chráňte
výrobok pred nečistotami, vlhkosťou, prehriatím a
používajte ho len v suchom prostredí, vyhnite sa
akémukoľvek kontaktu s tekutinami. Nevystavujte
priamemu slnečnému žiareniu, vysokým teplotám
alebo plameňom. Pred použitím nabíjacieho káblu sa
uistite, že nie je poškodený. Udržujte mimo dosah
detí. Kábel nekrúťte ani nestláčajte. Po ukončení
nabíjania nikdy kábel nevytrhávajte z powerbanky,
po ukončení nabíjania, konektory rozpojte jemne.

Súkromné osoby môžu kontaktovať predajné miesto
kde bol produkt zakúpený alebo miestny úrad s
informáciami o recyklácii tohoto typu výrobku.
Právnické osoby by mali kontaktovať svojich
dodávateľov a skontrolovať všetky podmienky kúpne
zmluvy. Tento výrobok by sa nemal miešať s inými
komerčnými odpadmi za účelom likvidácie. Tento
produkt má vstavanú nevymeniteľnú batériu,
nepokúšajte sa otvoriť výrobok alebo vybrať batériu,
pretože to môže spôsobiť zranenie a poškodenie
produktu. Pri likvidácii výrobku sa obráťte na
miestne služby pre likvidáciu odpadov za účelom
odstránenia batérie. Batéria obsiahnutá v prístroji je
navrhnutá podľa životného cyklu výrobku.

Import a distribúcia:
RECALLSK s.r.o.

