Xiaomi PowerBank
používateľská príručka
USB výstup
USB výstup
Micro-USB vstup
Kontrola napájania
Signalizácia napájania
Nabíjanie
Pripojte produkt k nabíjačke pre jeho nabitie. Pri nabíjaní zobrazujú ukazovatele nasledujúce:
Bliká
Svieti
Chyba
Vybíjanie
Pre nabitie iného zariadenia ho pripojte pomocou USB kábla.
Prvé použitie
- Pred prvým použitím produkt dobite.
- Pri používaní tohto produktu sa na displeji dobíjaného zariadenia presvedčte, že je zobrazený
symbol dobíjania na uistenie, že produkt pracuje správne.
- Na dobitie produktu samotného, alebo dobíjanie ostatných zariadení, vždy použite zodpovedajúci
kábel.
- Pokiaľ počas procesu nabíjania zhasnú všetky LED ukazovatele, znamená to, že je produkt vybitý a je
nutné ho dobiť čo najskôr, ako to bude možné.
- Ak je tento produkt pripojený k inému zariadeniu, toto zariadenie využíva elektrickú energiu z tohto
produktu.
- Hneď ako sa dobíjané zariadenie plne dobije, odpojte ho z dôvodu úspory elektrickej energie.
- Pokiaľ produkt prejde do bezpečnostného režimu (napr. z dôvodu skratu) – LED ukazovatele sa po
stlačení tlačidla nerozsvietia, pripojte produkt k externej nabíjačke.
Varovanie
Tento produkt obsahuje lítiovo-iónové batérie. Je prísne zakázané ho rozoberať z dôvodu možného
poškodenia batérií, ktoré môže viesť k požiaru.
Je zakázané produkt rozoberať, prepichovať, skratovať, dávať do vody alebo vystavovať teplotám
vyšším ako 60 °C.
Vlastnosti produktu
Bezpečnosť: Tento produkt má niekoľko bezpečnostných prvkov, ktoré počas nabíjania, vybíjania
a v pohotovostnom režime zaisťujú spoľahlivú ochranu pre vaše mobilné zariadenie. Vďaka nim
zariadenie predchádza podvybitiu, prebitiu alebo skratu.
Účinnosť: Vysoká účinnosť pri rýchlom nabíjaní 5 V/2,1 A (účinnosť pri 5 V/1 A až 93 %).
Kompatibilita: Vďaka zabudovanej riadiacej jednotke na USB nabíjanie je zaistená kompatibilita
s väčšinou produktov na trhu, aj tých, ktoré nie sú s bežnými power bankami kompatibilné, ako napr.
produkty Samsung či Blackberry.
Kvalita: Kvalita je zaistená značkovými lítiovo-iónovými akumulátormi s vysokou spoľahlivosťou.
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