
 

TAŞŞIN
Kulla

NAB

 

anım

BİLİR
2 20

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Kılav

R G
00 m

vuzu

GÜÇ
mA

 

 

3188

Ç KA
Ah 

85 

AYNNAĞĞI  



I. 
Bu
ha
Bu
bir
da
Do
 
II. 
1. 
2. 
 
III.
1. 

2. 
3. 

4. 

 
IV

  

Giriş  
u ürün, sizi
afif, çevre d
u ürün hafif
rlikte gelen
ahili pili şar
oğa keşifle

Şunlar i
Piyasada
Elde kulla

. Perform
Elde kulla
yapanlar 
Kolay kul
Tak çalış
moduna 
Kısa dev
koruma, y

V. Dış görü

i sorundan
dostu, yüks
f, güvenli v

n kablo ile 
rj edebilirsi
eri, seyahat

çin kullan
a bulunan m
anılan vide

mans 
anılan ciha
gibi kişiler

llanılır, çok
ştır, otomat
geçer. 
re koruma
yüksek dö

ünüş çizim

 uzak tutan
sek kapasi
ve yüksek 
(Mikro USB
niz.  
t, macera v

nılabilir 
mobil telefo
eo oyunları

azları her z
re uygun ş
k çeşitli aya
tik uyku mo

sı, aşırı şa
nüşme etk

mi 

 

Mik 

n her yer d
teli ve şık 
performan
B kablosu)

ve eve yolc

onlar. 
ı PSP, NDS

zaman iş in
arj etmek i
arları gerek
odu fonksiy

arja karşı k
kinliği, akm

Pil sev

kro USB G

de ve her z
bir taşınab

nslı ve çevr
) hem doğr

culuk için u

SI, NDSL.

nsanları, m
için mükem
ktirmez, de
yonu, akım

koruma, aş
maya karşı 

viye göster

Giriş Ara Bi

 

zaman kulla
bilir güç kay
reyi koruya
rudan taşın

uygun yed

moda ikonla
mmel, mod
eğiştirilece

m çıkışı olm

ırı boşalma
koruma. 

gesi

rimi 

anabileceğ
ynağıdır.  

an lityum-iy
nır cihazlar

ek enerji s

arı ve dış m
aya uygun
k uygun uc

madığında 

aya karşı k

USB  

ğiniz taşına

yon piller iç
ra güç sağ

sağlar. 

mekanda u
n tasarımlı.
cun seçilm
otomatik o

koruma, ak

Çıkış Ara 

abilir cihaz

çeri. Ürünle
ğlayabilir he

zun yürüyü
. 

mesi kolay.
olarak uyku

kıllı lityum 

Birimi 

lar için 

e 
em de 

üş 

u 



V. Teknik parametreler 
 

ÖĞE SPEKT. Özellikler 

Kapasite 2 200 mAh Yüksek enerjili yeşil Li-on pil hücreleri 

Giriş Gerilimi DC 4,75 ~ 5,25 V Uyarlanabilir akıllı şarj yönetim sistemi gerilimi 

Giriş Akımı 800 mA Akıllı akım giriş yönetim sistemi 

Anma Çıkış Voltajı DC 5,0 V ± 0,25 V Uyarlanabilir voltaj çıkışı, akıllı düşük voltaj alarmı

Çıkış Akımı 800 mA Akıllı yük algılama ve sabit akım çıkış yönetim 
sistemi 

Şarj süresi 3 ~ 4 saat Yüksek şarj verimi 

Kullanım süresi ≥ 300 defa (300 döngü) 

Boyut 90 x 32 x 23 mm Kasa 

Net Ağırlık 70 g Ürünün net ağırlığı (aksesuar almadan) 

Aksesuarlar USB Kablo/Sertifika/Kılavuz 

 
 
VI. Nasıl kullanılır 
 
1. Güç kaynağı için şar cihazı 
Uygun standart bir kabloyu bilgisayarın USB girişine veya USB şarj cihazına takın, taşınabilir güç 
kaynağının Mikro USB'sine takın, otomatik uyandırma şarjı. Şarj işlemi esnasında pil gösterge ışığı 
dolaşır; tam güç gösterge ışığı şark işleminin tamamlandığını gösterir. (Bkz. Şekil 1, Şekil 2) 
 
2. Dijital ürünler için şarj cihazı 
Dijital ürünlerin kablo ve adaptörünü kullanılarak elektronik düğme kullanım için 5V çıkış gücünde 
otomatik olarak açılacaktır. (Bkz. Şekil 3)  
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