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V. Technické údaje 
 

POLOŽKA HODNOTA. Popis 

Kapacita 4,400 mAh Vysoce výkonné lithium-iontové bateriové články 
šetrné k životnímu prostředí 

Vstupní napětí 4,75 – 5,25 V 
stejnosm 

Adaptivní inteligentní systém řízení nabíjecího napětí 

Vstupní proud 1,000 mA Inteligentní systém řízení vstupního proudu 

Jmenovité výstupní 
napětí 

5,0 V ± 0,25 V 
stejnosm 

Adaptivní výstupní napětí, inteligentní upozornění na 
nízké napětí 

Výstupní proud 1,000 mA Inteligentní systém detekce zatížení a řízení stálého 
výstupního proudu 

Doba nabíjení 5 – 6 h Vysoká účinnost nabíjení 

Stálá spotřeba 
energie 

≤ 100 mA Systém řízení stálého nízkého výstupního proudu 

LED osvětlení 51 µ při 20 mA Studené, bílé 

Životnost ≥ 300 (300 cyklů) 

Velikost 93 × 45 × 23 mm Pouzdro 

Čistá hmotnost 125 g Čistá hmotnost zařízení (bez příslušenství) 

Příslušenství USB USB kabel, návod 

 
VI. Používání 
1. Zobrazení kapacity: 

Stisknutím ovládacího tlačítka zapnete zobrazení kapacity pomocí LED indikátorů. LED 
indikátory po 10 s opět automaticky zhasnou. 

Svítí 4 LED indikátory: zbývá 75–100 % kapacity. 
Svítí 3 LED indikátory: zbývá 50–75 % kapacity. 
Svítí 2 LED indikátory: zbývá 25–50 % kapacity. 
Svítí 1 LED indikátor: zbývá méně než 25 % 

 
2. LED osvětlení 

Stisknutím ovládacího tlačítka po dobu alespoň 3 s zapnete osvětlení. Opětovným stisknutím 
ovládacího tlačítka po dobu alespoň 3 s osvětlení opět vypnete. 

 
3. Nabíjení nabíječky power bank 

Připojte jeden konec příslušného standardního kabelu s konektorem USB do počítače nebo 
USB nabíječky a druhý konec s konektorem micro USB do přenosné nabíječky. Nabíjení se 
automaticky spustí. Během nabíjení bude blikat indikátor baterie. Jakmile začne indikátor trvale 
svítit, je nabíjení dokončeno. 

  
4. Nabíjení jiných digitálních zařízení. 

Použijte kabel a adaptér digitálních zařízení, elektronický spínač bude automaticky zapnutý. 
Výstupní napětí bude činit 5 V. (Viz obrázek 3.) 
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