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Úvod 

S touto externí baterií o kapacitě 6600 mAh můžete nabíjet svůj iPhone®, 
iPad® či jiný chytrý telefon kdykoliv a kdekoliv. 
 
Skvěle se hodí pro zařízení iPhone®/iPad®/iPod®,chytré telefony, tablety, 
digitální fotoaparáty, zařízení GPS, náhlavní soupravy Bluetooth nebo 
jakákoliv jiná přenosná USB zařízení. 
 
Výstup 2,1 A umožňuje rychlé nabíjení telefonu či tabletu a vestavěná LED 
svítilna se vždy hodí. Tuto externí baterii s sebou můžete vzít kamkoliv a už 
nikdy nezmeškáte důležitý hovor, zprávu či e-mail. 

Vhodná pro 

□ iPhone®/iPad®/iPod® 
□ Všechny chytré telefony včetně značek Samsung, HTC, Motorola, Nokia, 

LG, Sony, BlackBerry a dalších 
□ Tablety značek Samsung, Kindle, Sony a další 
□ Zařízení GPS 
□ Přenosná zařízení Bluetooth jako náhlavní soupravy, automobilové 

handsfree sady, reproduktory atd. 
□ Přenosné ruční přehrávače elektronických knih a video hry 

Vlastnosti 

□ Kapacita 6600 mAh postačuje k plnému nabití zařízení iPhone® nebo 
podobného chytrého telefonu až třikrát 

□ Výstup 2,1 A zajišťuje rychlé nabíjení 
□ Čtyři LED ukazatele zobrazující zbývající kapacitu 
□ Praktická vestavěná LED svítilna 
□ Vestavěná ochrana proti přebití a zkratování 

 

 

 

Vstup Micro USB 

LED svítilna 

Výstup USB 2,1 A 

Tlačítko vypínače 

LED ukazatel kapacity 



Technické údaje 

 Lithium-iontová baterie s kapacitou 6600 mAh 
 Vstupní konektor 1 x Micro USB (zásuvka) 
 Vstup DC 5 V, 2 A 
 Výstupní konektor 1 x USB typ A (zásuvka) 
 Výstup DC 5 V, 2,1 A (max.) 
 Doba nabíjení 5 až 6 hodin 
 Rozměry (D x Š x V) 98 x 61 x 23 mm 
 Hmotnost: 180g 

Obsluha LED svítilny 

Stiskněte tlačítko vypínače a podržte jej po dobu 3 vteřin, svítilna se rozsvítí.  
Dalším stiskem a podržením tlačítka po dobu 3 vteřin svítilna zhasne. 

Kontrola zbývající kapacity 

Stiskněte tlačítko vypínače, LED ukazatele kapacity se rozsvítí.  
Po 10 vteřinách se LED ukazatele automaticky vypnou. 
 Svítí 4 LED: Zbývá 75-100 % kapacity 
 Svítí 3 LED: Zbývá 50-75 % kapacity 
 Svítí 2 LED: Zbývá 25-50 % kapacity 
 Svítí 1 LED: Zbývá méně než 25 % kapacity 

Nabíjení externí baterie 

□ Přiložený kabel USB typ A na Micro USB typ B zapojte větším konektorem 
USB typ A do adaptéru AC ve stěnové zásuvce nebo portu USB počítače 

□ Zapojte menší konektor Micro USB typ B do vstupního konektoru externí 
baterie 

□ Během nabíjení budou LED ukazatele blikat a ukazovat stav 
□ Jakmile nabíjení skončí, všechny čtyři LED ukazatele zůstanou svítit 

 



Nabíjení mobilního telefonu, tabletu či jiného zařízení 

□ Nabíjecí kabel telefonu, tabletu či jiného zařízení připojte konektorem USB 
typ A do výstupního konektoru externí baterie 

□ Druhý konec kabelu připojte do nabíjeného zařízení 
□ Nabíjení by mělo automaticky začít Pokud nabíjení nezačne, stiskněte 

tlačítko vypínače 
□ Má-li telefon či zařízení standardní konektor Micro USB typ B, můžete k 

jeho nabíjení použít také přiložený kabel 
□ Jakmile je telefon či zařízení plně nabité, externí baterie se automaticky 

sama vypne 

Důležité bezpečnostní pokyny 

□ Životnost baterie maximalizujete tak, že baterii před prvním použitím 
nechat plně nabít po dobu 8 až 10 hodin 

□ Externí baterii skladujte v chladu a suchu. 
□ Neskladujte ji v teplém a vlhkém prostředí 
□ Doporučená provozní teplota je mezi -10 a 45 stupni 
□ Pokud externí baterii delší dobu nepoužíváte, měli byste ji jednou měsíčně 

nabít a vybít 
□ Při nabíjení zařízen se externí baterie může zahřívat. To je však zcela 

běžné a není důvodem k obavám 
□ V běžných podmínkách výkon baterie po několika letech klesne 
□ Nevystavujte externí baterii horku či ohni 
□ Nesprávné použití, pád či vystavení nadměrné síle může způsobit 

poškození produktu 
 

 


