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Kullanım Kılavuzu 
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Giriş 

Bu 6600 mAh Güç Kaynağı Şarj Cihazıyla hareket halindeyken iPhone®, iPad® 
veya Akıllı Telefonunuzu şarj edin. 
 
iPhone®/iPad®/iPod®, akıllı telefonlar, tabletler, fotoğraf makineleri, GPS 
aygıtları, Bluetooth kulaklıkları veya diğer tüm taşınır USB cihazlar için 
uygundur. 
 
2.1 A çıkış, telefonunuzun ya da tabletinizin hızlı şarj olmasını sağlar ve dahili 
LED el feneri her zaman bu güç kaynağını gittiğiniz her yere götürmeniz için 
elverişlidir ve önemli telefon çağrılarını, mesajları veya e-postaları kaçırmayın. 

Şunlar için uygundur 

□ iPhone®/iPad®/iPod® 
□ Samsung, HTC, Motorola, Nokia, LG, Sony, BlackBerry ve daha fazlası 

dahil olmak üzere tüm akıllı telefonlar 
□ Samsung, Kindle, Sony ve daha fazla markanın tablet bilgisayarları 
□ GPS aygıtları 
□ Kulaklık, eller serbest araç kiti, hoparlör gibi taşınabilir Bluetooth aygıtları. 
□ Taşınabilir el video oyunları eBook oynatırlar 

Özellikler 

□ Büyük 6600 mAh, bir iPhone veya ortalama bir akıllı telefonu 3 defaya 
kadar tam olarak şarj etmek içim yeterli kapasitedir 

□ Hızlı şarj için 2.1 A çıkış 
□ Kalan kapasiteyi göstermek için dört adet LED gösterge 
□ Kullanışlı dahili LED el feneri 
□ Dahili aşırı şarj ve kısa devre koruma 

 

 

 

Mikro USB Giriş 

LED El Feneri 

USB Çıkış 2.1 A 

Güç Düğmesi 

Kapasite LED Işığı 



Cihaz Özellikleri 

 Kapasite 6600 mAh Li-ion Pil 
 Giriş konnektörü 1 x Mikro USB dişi 
 Giriş DC 5V 2A 
 Çıkış Konnektörü 1 x USB Tip A dişi 
 Çıkış DC 5V 2.1 A (Maks.) 
 Şarj Süresi 5 ila 6 saat 
 Ebat (U x G x Y) 98 x 61 x 23 mm 
 Ağırlık 180 g 

LED El Feneri Kullanımı 

Güç düğmesine 3 saniye süreyle basın, el feneri yanar.  
El fenerini kapatmak için tekrar 3 saniye süreyle basın. 

Kalan Kapasiteyi Kontrol Etmek İçin 

Güç düğmesine basın, kapasite LED ışığı yanar.  
10 saniye sonra LED ışığı otomatik olarak söner. 
 4 x LED ışığı yanıyor: %75~%100 kalan kapasite 
 3 x LED ışığı yanıyor: %50~%75 kalan kapasite 
 2 x LED ışığı yanıyor: %25~%50 kalan kapasite 
 1 x LED ışığı yanıyor: %25'den az kalan kapasite 

Güç Kaynağını Şarj Etmek İçin 

□ Ürünle birlikte verilen USB Tip A'dan Mikro USB Tip B'ye kablosunu 
kullanarak büyük olan USB Tip A konnektörü bir AC adaptörüne veya bir 
bilgisayarın USB girişine takın 

□ Daha küçük olan Mikro USB Tip B konnektörü güç kaynağı üzerindeki 
Giriş konnektörüne takın 

□ Şarj işlemi esnasında LED ışıkları durumu göstermek üzere yanıp söner 
□ Şarj işlemi tamamlandığında tüm dört LED ışığı sürekli olarak yanar 

 



Mobil Telefon, Tablet veya Diğer Cihazları Şark Etmek İçin 

□ Telefonunuzun, tabletinizin veya diğer cihazlarınızın şarj kablosunu 
kullanarak USB Tip A konnektörü güç kaynağının üzerinde bulunan Çıkış 
konnektörüne takın 

□ Kablonun diğer ucunu cihazınıza takın 
□ Şarj işlemi otomatik olarak başlayacaktır. Başlamazsa güç düğmesine 

basın 
□ Telefonunuz veya cihazınız standart bir Mikro USB Tip B konnektörü 

kullanır ayrıca cihazınızı şarj etmek için ürünle birlikte verilen kabloyu da 
kullanabilirsiniz 

□ Telefonunuz veya cihazınız tam olarak şarj olduğunda güç kaynağı 
otomatik olarak kendisini kapatır 

Önemli Güvenlik Talimatları 

□ Pilin kullanım ömrünü uzatmak için ilk kullanımdan önce güç kaynağını 
8 ila 10 saat süreyle şarj edin 

□ Güç kaynağını serin ve kuru bir yerde saklayın. 
□ Güç kaynağını sıcak veya nemli ortamlarda saklamayın 
□ Çalıştırma sıcaklığı -10 ila 45 derece arasında olmalıdır 
□ Güç kaynağı uzun süre kullanılmayacaksa ayda bir kez şarj edip 

boşaltmalısınız 
□ Bir cihazı şarj ederken güç kaynağı ısınabilir, bu normal bir çalışma 

durumudur ve arızaya neden olmaz 
□ Normal şartlarda pil performansı uzun yıllar sonra azalacaktır 
□ Güç kaynağını sıcağa veya ateşe atmayın 
□ Hatalı kullanım, düşürme veya aşırı zorlama ürünün zarar görmesine 

neden olabilir 
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