
 
 
 

Tip C Taşınabilir Şarj Cihazı 10.000 mAh 
 

 
Kullanma Kılavuzu 

31898 
 

Kullanıcı kılavuzu 
En iyi performans ve güvenlik için ürünü kullanmaya başlamadan önce lütfen 
bu talimatları okuyun. Lütfen bu kılavuzu ileride kullanmak üzere muhafaza 
edin. 
 

Ürün tanıtımı  

 

Güç Düğmesi 

LED Göstergeleri 

Tip C 

USB çıkış 

mikro USB girişi 



Özellikler 
1. Metalik tasarım, kompak ve şık. 
2. Hızlı şarj ve deşarj için Tip C bağlantı noktası. 
3. Aşırı akım, aşırı voltaj, aşırı yük ve kısa devreye karşı çoklu koruma 

sistemleri. 
4. Kalan güç için akıllı LED gösterge. 

 

Özellikler 
Pil tipi: Li-iyon pil 
Kapasite: 10.000 mAh/37,4 Wh 
Giriş: USB Tip C 5 V/2,4 A (maks.) 
 Micro USB 5 V/2,1 A (maks.) 
Çıkış: USB Tip C 5 V/2,4 A (maks.) 
 USB A 5 V/2,1 A (maks.) 
Boyutlar: 102 × 77 × 21,9mm 
Ağırlık: 270 g ±10 g 
 

Taşınabilir şarj cihazının kullanılması 
1. Taşınabilir şarj cihazını açın: Güç düğmesine kısa süreli basın, LED güç 

göstergesi yanar ve taşınabilir şarj cihazı açılır. 
2. Taşınabilir şarj cihazını kapatın: Taşınabilir şarj cihazı kullanılmıyorsa 20 

saniye sonra otomatik olarak kapanır. 
 
Not: Taşınabilir şarj cihazı takıldığında otomatik olarak açılır. 
 

Taşınabilir şarj cihazının şarj edilmesi 
1. USB bağlantı noktasından bilgisayar veya adaptör üzerinden şarj edin. 
2. LED göstergeler, şarj işlemi esnasında yanıp söner. 
3. Taşınabilir şarj cihazı tam olarak şarj edildiğinde tüm LED göstergeler 

yanar. 
 
Not: Kilitliyken veya hatalı kullanımdan dolayı kısa devre koruma 
durumundayken taşınabilir şarj cihazını şarj edin ve yeniden başlatın. 
 

  



Kalan gücün test edilmesi 
Kalan güç durumunu kontrol etmek için güç düğmesine basın: 

LED Işık (  AÇIK  KAPALI) Kapasite 

 %0-5 

 %5-%25 

 %25-%50 

 %50-%75 

 %75-%100 
 
◎ LED gösterge yanıp söner 
○ LED gösterge söner 
● LED gösterge yanar 
 

Cihazınızın şarj edilmesi 
Yeni MacBook, LeTV Mobil, Nokia N1 ve USB3.1 bağlantı noktasın sahip 
ilerideki ana modellere uyar 

 
1. Bağlamak için orijinal USB veri kablonuzu veya standart kablomuzu 

kullanın. 
2. Cihazı, taşınabilir şarj cihazına bağlayın. 
3. Taşınabilir şarj cihazını açın. 
4. Tam olarak şarj edildikten sonra cihazınızı çıkarın. 

 

  



Dikkat 
1. İlk kullanımda taşınabilir şarj cihazınızı tam olarak şarj edin. 
2. İlgili özelliklere sahip standart bir kablo kullanın; aksi takdirde taşınabilir 

şarj cihazınız hasar görebilir. 
3. Şarj işleminden önce cihaz voltajının 5 V olduğunu doğrulayın. 
4. Taşınabilir şarj cihazını düşürmeyin, vurmayın, içini açmayın veya kendiniz 

onarmaya çalışmayın. 
5. Taşınabilir şarj cihazını suya veya başka sıvıların içine daldırmayın. 
6. Taşınabilir şarj cihazını ısı kaynaklarına veya tutuşabilir maddelere maruz 

bırakmayın. 
7. Taşınabilir şarj cihazını aracınızın içinde bırakmayın, kuvvetli ışık ve 

yüksek sıcaklıklar ürünün zarar görmesine neden olabilir. 
8. Taşınabilir şarj cihazını çocuklardan uzak tutun. 
9. Hasarları önlemek için taşınabilir şarj cihazının bağlantı noktasının içine 

hiç bir şey sokmayın. 
10. Kullanım ömrünün azalmasını önlemek için taşınabilir şarj cihazınızı her 

dört ayda bir tam olarak şarj edin. 


