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Şirketimizin bu ürününü kullandığınız için teşekkürler. Bu ürünü kullanmadan önce doğru şekilde 
kullanabilmek için lütfen kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun. 

 
1 Genel Bilgiler 

Bu ürün evde, dışarıda, seyahatte, ofiste ve diğer yerlerde kullanıma uygun yüksek kapasiteli 
kablosuz aktarma terminali ve (8000 mAh) güç bankasına sahip iyi tasarlanmış taşınabilir 
yığın pildir. Size dilediğiniz zaman ve dilediğiniz yerde kablosuz şarj imkanı sunar ve akıllı 
telefonunuz, dijital kameranız, MP4/MP5 çalarınız ve diğer elektronik cihazlarınız için 
kusursuz şarj hizmeti sağlar. 

2 Fonksiyonlara Genel Bakış  

1. Power Bank (8000 mAh) 
2. Kablosuz Şarj İstasyonu 
3. Yeniden şarj edilebilir pil dahildir 
4. Akıllı şarj 

3 Düğme, USB bağlantı noktaları ve gösterge ışıklarının tanıtımı 
 5 Uçlu Mikro Giriş (DC 5 V 1500 mA) 
 USB1 Çıkışı: 5 V/1 A 
 USB2 Çıkışı: 5 V/2,1 A 
 Gösterge ışıkları 
 Güç düğmesi 
 Merkez kablosuz şarj alanı 
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4 Önemli notlar 

1. Dikkat: İndüksiyon şarj özelliği sadece uyumlu cihazlarla kullanılabilir. Bu özelliğin 
kullanımı diğer aksesuarlarını kullanımını gerektirebilir. Mobil cihazınızın uyumlu olup 
olmadığı konusunda daha fazla bilgiyi, cihazınızın üreticisinden elde edebilirsiniz.  

2. Lütfen sökmeyin ve biçimini değiştirmeyin. 
3. Dikkat edin, su geçirmez, neme dayanıklı, düşmeye dayanıklı değildir. 
4. Lütfen sıcak ortamda şarj etmeyin. 
5. Lütfen aktarma terminaline bağlamak için uygun adaptör kullanın. 
6. Lütfen vurmayın ya da ateş ya da suyun içine atmayın. 
7. Pil şişerse, sızıntı ya da koku varsa lütfen derhal kullanmayı bırakın. 
8. Bu ürün uzun süre kullanmadığınızda ayda en az bir kez şarj edilmelidir. 
9. Lütfen pilin ömrünü uzatmak için pili tamamen bitirin ve daha sonra yeniden şarj edin. 
10. Lütfen kablosuz şarjı kullanmadığınızda gücü kapatmak için güç düğmesine üç saniye 

basılı tutun. 
11. Lütfen yeniden şarj etmeden önce koruyucu tabakayı çıkartın. 
12. Lütfen çok dikkatli olun, bu cihazı yeniden şarj ederken cep telefonunuzu kablosuz 

şarjla şarj etmeyin. 
 

5 İşlem 

1. Aç/kapat 

Makineyi açmak için güç düğmesine basın. Ardından mavi ışık yanar. 
Kablosuz şarj fonksiyonunu açmak/kapatmak için güç düğmesine üç saniye basılı 
tutun. Ardından kırmızı ışık yanar/söner. 

2. Power Bank’in Şarj Edilmesi 

Şarj kablosunun bir ucu beş uçlu Mikro USB jakına ve güç adaptörüyle birlikte diğer 
ucu ana AC soketine takılmalıdır. Mavi LED ışık şarj sırasında yanıp söner ve 
tamamen şarj olduğunda tüm mavi LED ışıklar yanar. 

3. Mobil cihazların şarj edilmesi 

3.1. Kablolu şarj 

Güç düğmesini açın, mavi gösterge ışıkları yanar. Şarj kablosunun bir ucu USB 
jakına ve diğer ucu şarj edilmesi gereken cihazınızın şarj bağlantı noktasına 
takılmalıdır. Mavi LED ışık yanıp söner. 

3.2. Kablosuz şarj 

Kablosuz şarj güç düğmesini açın, kırmızı gösterge ışığı yanar. Akıllı 
telefonunuzu güç bankasının üzerine ram olarak kablosuz şarj alanının ortasına 
koyun, mavi LED ışık yanıp söner. 
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6 Sık sorulan sorular 
1. Güç düğmesini açın, sadece bir mavi LED yanıp sönüyorsa pil bitmek üzeredir, lütfen 

yeniden şarj edin. 
2. Bu ürün şarj edilmesi gereken ekipmanı otomatik olarak tanıyabilir, üzerinde ekipman 

yoksa makinenin gücü 5 dakika sonra kapanır.  
3. Alma terminalinin orta noktası aktarma terminalinin orta noktasından 20 mm kaymışsa 

makinenin gücü otomatik olarak kesilir. 
4. Aktarma terminali yükleme akımının aşırı olduğunu tespit ederse bağlantıyı otomatik 

olarak keser. Aktarma ve alma terminalleri otomatik olarak bekleme durumunda tutulur. 
Alma terminalini sıfırlayın ve yeniden çalıştırın. 

5. Kablolu ve kablosuz şarj yükleme akımı aşırıysa aktarma terminali bağlantıyı otomatik 
olarak keser. Yükleme akımının nominal akıma ulaşması için bazı alıcıları çıkarmalısınız. 

6. Yanlış adaptörler kullanırsanız pil tamamen şarj olmayacak ve makine zarar görecektir. 
 

7 Paket İçindekiler 
1. Power Bank (8000 mAh) 1 adet 
2. USB kablosu 1 adet 
3. Kullanma Kılavuzu 1 adet

8 Teknik Özellikler 
1. Giriş: 4,8~5,2 V 1500 mA 
2. Çıkış: DC 5 V – 1 A ya da 2,1 A
3. Boyut: Ambalajlı (U 165 mm x G 100 mm x Y 65 mm)
 Ürün (U 153 mm x G 73 mm x Y 12,5 mm) 
4. Ağırlık:  310 g
5. Kapasite göstergesi:  Kırmızı kablosuz şarj ışığı yanarken dört mavi LED'li 

ekran elektrik kapasitesi.
6. Şarj tipi:  aynı anda kablolu ve kablosuz şarj 
7. Şarj frekansı:  100~200 kHz 
8. Kablosuz uzaklık: 10 mm
9. Verim:  %70 üzerinde 
10. Güç: 5 W

 
 

 


