3250mAh Mi Power Bank Flashlight

Uživatelský manuál
Před použitím si pečlivě přečtěte tento
manuál a uschovejte jej pro další užití
Bezpečnostní informace: Produkt je vybaven
několika bezpečnostními prvky. Produkt je
připraven na množství nepředvídaných situací,
aby byla zajištěna dostatečná ochrana.

Tlačítko funkcí
Při použítí jako přenosná nabíječka:
Zkontrolujte level nabití/světlo indikátoru.
Při použití jako baterka:
Vypnutí světla/aktivace SOS módu.

Efektivnost: Produkt dokáže přenést více než 85%
světla přes design optických čoček. Vnitřní vysoce
výkonná baterie dokáže efektivně přenést až 90%
energie.

Micro-USB vstup
Poutko

USB výstup

Vlastnosti baterky: Otočte hlavu baterky pro
zapnutí/vypnutí svícení. Baterka má 11 různých
úrovní svícení a tlačítko pro aktivaci SOS módu.
Kvalita: Vynikající kvalita lithium-ion baterie, vysoce
výkonný nabíjecí čip a silný 3W LED zdroj světla.

Používání baterky

Poznámka: Tlačítko pro funkce není tlačítko pro
zapnutí/vypnutí. Žádné tlačítko není nutné, protože
produkt automaticky identifikuje nabíjení/vybíjení.
světlo indikující level nabití zhasne 2 minuty po
plném nabití.

Přehled produktu
Děkujeme Vám za koupi tohoto produktu. Tento
produkt je přenosná nabíječka a může také sloužit
jako LED baterka s volitelnou intenzitou světla.
Uvnitř je produkt vybaven prémiovou lithium-ion
baterií a výkonným nabíjecím čipem.

Otočte ve směru
hodinových ručiček:
Vypnutí/zeslabení světla.

1

Otočte proti směru
hodinových ručiček:
Zapnutí/ zesílení světla.

Specifikace

Zapnutí baterky: Rychle otočte proti směru
hodinových ručiček (alespoň 3 kliknutí).
Vypnutí baterky: Otočte ve směru hodinových
ručiček a jednou stiskněte tlačítko funkcí.
Aktivace SOS módu: Rychle 3x stiskněte tlačítko
funkcí.
Ukončení SOS módu: Stiskněte 1x tlačítko funkcí.

Model: LPB01ZM
Typ baterie: Lithium-ion battery
Kapacita: 3250mAh 3.63V 11.8Wh
Omezené nabíjecí napětí: 4.2V
Pracovní teplota: 0°C~45°C
Rozměry: 120.2 × 25.5 × 25.5mm
Vstup: 5.0V=1.0A
Výstup: 5.0V=1.0A
Příkon světelného zdroje: 3W MAX
Světelnost: 190LM/240LM (MIN/TYP)
Čas nabíjení: Přibližně 3.5 hodiny (5V/1A nabíječka,
nabíjecí kabel součástí balení)

Poznámka: Tento produkt nemůže fungovat jako
baterka a přenosná nabíječka současně. Jakmile
je aktivována baterka, funkce nabíjení je
deaktivována.

Vybíjení

Varování

Můžete použít toto zařízení pro nabíjení ostatních
zařízení pomocí nabíjecího USB kabelu.
Když je zařízení vybíjeno, tak dojde k indikaci
pomocí světelných signálů.

Tento produkt obsahuje lithium-ion baterii.
Otevření krytu je striktně zakázáno, aby nedošlo
k potenciálnímu poškození baterie nebo jinému
riziku. Nerozebírejte, neničte, nepropichujte
a nezkratujte výrobek. Nevystavujte výrobek ohni,
tekutinám nebo prostředí, kdy je teplota větší jak
60°C. Světelo z baterky je velice silné, aby nedošlo
k poškození zraku, prosím nenechte děti hrát si
s baterkou. Nemiřte s baterkou do očí.

Tabulka signálů určuje nabíjecí level.
Nabíjecí Level

Indikace

Nízká kapacita

Rychle blikající červená

<20%

Blikající červená

20-50%

Blikající oranžová

50-100%

Blikající zelená

* Nízká kapacita: pokud nedochází k nabíjení zařízení,
stiskněte dvakrát tlačítko pro funkce, zahájí se
nízkoproudé nabíjení pro menší zařízení jako jsou
například bluetooth sluchátka a chytré náramky.
LED indikátor začne blikat červeně, oranžově a
zeleně. To značí, že je zařízení používáno v módu
nízkoproudého nabíjení.
Pro ukončení tohoto módu jednoduše stiskněte
tlačítko pro funkce.
Pokud byl aktivován mód nízkoproudého nabíjení,
zařízení bude v tomto módu pracovat 2 hodiny.
Po 2 hodinách automaticky opustí tento mód.
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Poznámky

CE

Ujistěte se, že je produkt plně nabitý při prvním
použití.
Abyste se ujistili, že zařízení pracuje správně,
prosím aktivujte displej nabíjeného zařízení. Ikona
indikující nabíjení by se měla zobrazit.
Pokud nabíjíte zařízení nebo používáte zařízení
pro nabíjení ostatních zařízení, prosím použijte
vhodný nabíjecí kabel.
Pokud při nabíjení jiného zařízení začne rychle
blikat červené světlo, tak došlo k vybití baterie.
Prosím nabijte zařízení ihned, jak to bude možné.
Pokud je produkt připojen k jinému zařízení,
zařízení bude nejprve používat baterii produktu.
Pokud je nabíjené zařízení plně dobito, prosím
odpojte ho, aby nedošlo ke zbytečnému vybíjení.
Pokud se produkt dostane do chráněného módu
(LED nereagují na stisknutí tlačítka), díky zkratu
nebo jiným příčinám, jednoduše připojte externí
nabíječku a pokračujte v operaci.

Deklarujeme, že je produkt v souladu s
Electromagnetickou kompatibilitou (EMC)
directivy 2014/30/EU.
Testové standardy:
EN55032:2012/AC:2013 EN55024:2010
EN61000-3-2:2014 EN61000-3-3:2013

WEEE
Tento produkt je v souladu s direktivou
2012/19/EU of WEEE.

Nabíjení
Tento produkt může být nabíjen připojením k
Mi power adaptéru.
Pokud dochází k nabíjení tohoto produktu,
rozsvítí se signalizační světlo. Signalizační
světla a korespondující úrovně nabití:
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Úroveň nabití

Signalizační světlo

0-20%

Bliká červeně

20-50%

Bliká červeně a oranžově

50-99%

Bliká zeleně a oranžově

Plně nabito

Svítí zeleně

Nabíjecí error

Rychle bliká oranžově

Dovozce:
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