BLOW Power Bank PB15 - Návod k použití
Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a
uchovejte.
Představení
Tento produkt je ultralehká vysokokapacitní powerbanka. Je šetrná k životnímu prostředí. Obsahuje
vysoko-výkonné lithium-ion baterie. Pomocí Micro USB kabelu, který je součástí balení, zvládne nabíjet nejen
externí zařízení (telefon, mp3 apod.) ale i sama sebe. Její vysoká kapacita dostačuje k tomu, aby průměrný
telefon nabila plně více než 10x!
Hodí se pro
Nabíjení chytrých i klasických telefonů, tabletů, mp3 a mp4 přehrávačů, zařízení pro videohry (PSP, NDSI,
NDSL) e-knížek, GPS. Kompatibilní pro všechna zařízení, která podporují zařízení USB pod napětím 1A / 2,1A.
Výkon
Jednoduché použití
Plug & play, funkce automatického režimu spánku - pokud powerbanka není nabíjena nebo nenabíjí,
automaticky přejde do režimu spánku.
Ochrana elektronického okruhu - ochrana proti přebití, vybití a další.
Jak používat
1. Zobrazení kapacity
Kapacita se zobrazuje pomocí LED svítích bodů na přední straně powerbanky.
Svítí-li:
4 LED: 75-100% nabitá
3 LED: 50-75% nabitá
2 LED: 25-50% nabitá
1 LED: méně než 25%
2. Jak nabít
Připojte pomocí Micro USB k počítači nebo USB adaptéru. Automaticky se začne nabíjet. Nabíjení signalizují
blikající LED diody.
3. Jak nabíjet externí zařízení
Připojte zařízení k powerbance pomocí USB. Pokud nabíjení automaticky nezačne, zapněte powerbanku
pomocí tlačítka na boční straně powerbanky.
Připomenutí
Pokud není zařízení delší dobu používáno, je nezbytné nabíjet baterii každé dva až tři měsíce, aby se
předešlo poškození.
Servis a záruka
Na výrobek se vztahuje záruka podle zákonných předpisů platných v zemích, kde je prodáván. V případě
problémů se servisem se obraťte na prodejce, u něhož jste zařízení zakoupili.

Bezpečnostní opatření
Zařízení nevystavujte dešti nebo sněhu a neponořujte ho do vody. Nenechávejte powerbanku v automobilu
na slunci. Nevystavujte zařízení přímo slunečnímu světlu nebo je nezanechávejte poblíž zdrojů tepla.
Nepoužívejte powerbanku, pokud u ní došlo k silnému nárazu, pokud spadla nebo je jakýmkoliv způsobem
poškozena. Nerozebírejte powerbanku, existuje nebezpečí elektrického šoku a/nebo popálení.
Neupravujte napájecí kabel. Udržujte powerbanku mimo dosah dětí. Neoprávněné otevření nebo úprava
částí výrobku má za následek pozbytí záruky

Připomenutí
Pokud není zařízení delší dobu používáno, je nezbytné nabíjet baterii každé dva až tři měsíce, aby se
předešlo poškození.
Servis a záruka
Na výrobek se vztahuje záruka podle zákonných předpisů platných v zemích, kde je prodáván. V případě
problémů se servisem se obraťte na prodejce, u něhož jste zařízení zakoupili.

1. Výrobce
PROLECH R. i S. LESZEK SPOLKA JAWNA
08-400 GARWOLIN
Stary Puznów 58B,
Polsko
2. Produkt
Power Bank
Značka: BLOW
Model: Power Bank PB15
3. Normy
Směrnice:

2014/30/EU , 2011/65/EU

Normy:
EN 55022:2010+AC:2011
EN 55024:2010
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
IEC 62321:2013
Deklaruje s plnou odpovědností, že produkt (odrážka 2.) je shodný s normami v odrážce 3.
Starý Puznów, dn. 27.01.2016

