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V. Teknik parametreler 
 

ÖĞE SPEKT. Özellikler 

Kapasite 4 400 mAh Yüksek enerjili yeşil Lityum iyon pil hücreleri 

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

Giriş Akımı 1 000 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 1 000 mA Akıllı yük algılama ve sabit akım çıkış yönetim sistemi

Şarj süresi 5 ~ 6 saat Yüksek şarj verimi 

Statik güç tüketimi ≤ 100 mA Statik düşük güç çıkışı yönetim sistemi 

LED aydınlatma 51 µ @ 20 mA Soğu, Beyaz 

Kullanım süresi ≥ 300 defa (300 döngü) 

Boyut 93 x 45 x 23 mm Kasa 

Net Ağırlık 125 g Ürünün net ağırlığı (aksesuar almadan) 

Aksesuarlar USB USB Kablosu/Kılavuz/Sertifika 

 
VI. Nasıl kullanılır 
1. Kapasite göstergesi: 

Kontrol tuşuna basın, kapasite LED ışığı yanar, 10 saniye sonra otomatik olarak söner. 
4 LED yanıyorsa: Kalan güç % 75 ~ % 100. 
3 LED yanıyorsa: Kalan güç % 50 ~ % 75. 
2 LED yanıyorsa: Kalan güç % 25 ~ % 50. 
1 LED yanıyorsa: % 25'ten az 

 
2. LED aydınlatma 

Kontrol tuşuna 3 saniyeden daha uzun süreli basın, fener yanar. Feneri kapatmak için kontrol 
düğmesine tekrar 3 saniyeden uzun süreli basın. 

 
3. Taşınabilir güç kaynağını şarj edin 

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. 

 
4. Diğer dijital cihazlara güç sağlamak için taşınabilir güç kaynağını kullanın. 

Dijital ürünlerin kablo ve adaptörünü kullanılarak elektronik düğme kullanım için 5 V çıkış 
gücünde otomatik olarak açılacaktır. (Bkz. Şekil 3) 
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