
 

Powerbank PB-17, 10400 mAh                       

 

Obj. č. 131 37 02 
 

Vážený zákazníku, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup powerbank Voltcraft.. 

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu  
a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento 
návod k obsluze.  

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!  
 

Voltcraft ® - Tento název představuje nadprůměrně kvalitní výrobky z oblasti síťové techniky (napájecí 
zdroje), z oblasti měřící techniky, jakož i z oblasti techniky nabíjení akumulátorů, které se vyznačují 
neobvyklou výkonností a které jsou stále vylepšovány. Ať již budete pouhými kutily či profesionály, 
vždy naleznete ve výrobcích firmy „Voltcraft“ optimální řešení.  

Přejeme Vám, abyste si v pohodě užili tento náš nový výrobek značky Voltcraft ®. 

 

 

 

 

 

 

 

Účel použití 
Zařízení slouží jako náhradní, mobilní akumulátor, který je vhodný například k nabíjení akumulátoru 
mobilního zařízení (například smartphone). Integrovaný a nevyměnitelný akumulátor se nabíjí přes 
USB port. Zařízení disponuje ukazatelem stavu nabíjení se 4 LED. Powerban má navíc vestavěnou 
LED svítilnu.  

Rozsah dodávky 
Powerbank 
USB Y – kabel 
Návod k obsluze 
 

Provoz akumulátoru 
 
Akumulátor je uvnitř Powerbank pevně integrovaný a nelze jej vyměňovat.  
 
 

Akumulátor nabíjejte pravidelně, a to i v případě, že to Powerbank nepoužíváte (cca každé 3 měsíce). 
V opačném případě může dojít k hlubokému vybití akumulátoru a jeho nevratnému poškození. 
Nabíjecí proces zahrnuje vybíjecí fázi. Powerbank nabíjejte pouze na nehořlavém povrchu.  
Při nabíjení dochází k elektro-chemickému procesu a mírnému oteplení Powerbank.  
Nejedená se však o provozní závadu. V případě poškození akumulátoru chraňte 
 pokožku a okolní předměty před únikem elektrolytu.  
 

Uvedení do provozu 
 

Před každým použitím Powerbank nabijte vestav ěný akumulátor.  
Ujist ěte se, že hodnoty pro napájení použitého mobilního zařízení odpovídají 
výstupním hodnotám Powerbank (více v kapitole Techn ické údaje). 

Vždy dbejte pokynů pro nabíjení uvedených v návodu u použitého mobilního zařízení.  

Kontrola stavu integrovaného akumulátoru 

Chcete-li zkontrolovat stav nabíjení akumulátoru, krátce stiskněte ovládací tlačítko na Powerbank.  
V té chvíli se rozsvítí světlo a zařízení ověří stav nabíjeného akumulátoru. Zařízení má LED, které 
indikují stav nabití (1 LED = 25 %, 3 LED = 50 %, 3 LED = 75 %, 4 LED = 100 %). Jakmile začne 
blikat 1 LED, stav akumulátoru klesla pod 25 %.  

Pokud není připojeno žádné mobilní USB zařízení, Powerbank se po několika sekundách 
automaticky vypne. Modré LED diody poté zhasnou. 

Nabíjení integrovaného akumulátoru prost řednictvím USB adaptéru 

Nejprve odpojte veškerá připojená zařízení od Powerbank.  
 

Není možné sou časné nabíjení p řipojených za řízení a zárove ň powerbank. 
 

Propojte Powerbank prostřednictvím dodávaného USB kabelu (typu Y) s odpovídajícím USB 
adaptérem (například napájecí adaptér, dodávaný s vaším mobilním zařízením / smartphone).  
Ten musí být schopen dodávat proud nejméně 1 A.  
 

Můžete použít libovolný A konektor USB kabelu typu Y.   
 

Během nabíjecího procesu blikají 4 modré LED diody formou postupného rozsvěcování.  
Po dokončení nabíjení všechny 4 LED budou trvale svítit. Doba nabíjení je závislá na stavu nabití 
akumulátoru a může trvat i několik hodin. Jakmile je akumulátor uvnitř Powerbank plně nabitý,  
odpojte Powerbank od zdroje napájení. V té chvíli je Powerbank připraven k použití. 
 



Nabíjení integrovaného akumulátoru prost řednictvím USB portu po čítače 
Nejprve od Powerbank odpojte veškerá připojená zařízení.  
 

Není možné sou časné nabíjet p řipojená za řízení a Powerbank. 
 

Propojte oba USB konektory typu A pomocí dodaného USB-Y kabelu s vaším počítačem nebo USB 
rozbočovačem (který má vlastní zdroj napájení). Oba USB konektory poskytují dostatečný nabíjecí 
proud (proud USB 2.0 je zpravidla 500 mA).  

  
Nepoužívejte USB porty například u klávesnice nebo USB rozbočovače bez vlastního zdroje 
napájení, jelikož neposkytují dostatečný výkon pro nabíjení. Poté připojte USB konektor USB 

kabelu typu Y do mikro USB portu Powerbank. 
 

Důležité! Vždy nejprve propojte oba USB-A konektory pomocí dodávaného USB-Y kabelu  
s  počítačem nebo USB rozbočovačem (s vlastním napájením) a teprve poté mikro USB 
konektor s příslušným vstupem na Powerbank.  

 
Nabíjení mobilního za řízení 
Nejprve odpojte Powerbank od nabíjecího kabelu. Vytáhněte mikro USB konektor z Powerbank. 
Powerbank disponuje dvěma nabíjecími porty, ve kterých lze nabíjet kompatibilní mobilní zařízení 
(například smartphone). První nabíjecí port dodává nabíjecí proud max. 1 A, druhý port proud  
max. 2 A. Dbejte proto technického popisu u každého nabíjecího portu. Oba nabíjecí porty je možné 
používat současně. Propojte odpovídající USB-A port pomocí vhodného kabelu s vaším mobilním 
zařízením / smartphone. 

• Pro zapnutí Powerbank krátce stiskněte tlačítko . 4 LED diody indikují aktuální stav  
nabití interního akumulátoru (1 LED = 25 %, 2 LED = 50 %, 3 LED = 75 %, 4 LED = 100 %). 
Jediná blikající LED indikuje stav nabití při poklesu pod úroveň 25 %. 

• Během nabíjecího procesu mějte Powerbank neustále pod dohledem. Jakmile je mobilní zařízení / 
smartphone plně nabitý (popřípadě došlo k vybití akumulátoru Powerbank), zařízení se vypne.  
 

Tablety mají v ětšinou vysokokapacitní akumulátoru, které nelze pro střednictvím 
Powerbank nikdy pln ě nabít.  

 

Pro ukončení nabíjení odpojte kabelové připojení mezi powerbank a mobilním zařízením / 
smartphonem, odpojte USB konektor kabelu z USB-A z portu Powerbank. Zařízení se automaticky 
vypne po několika sekundách Modré LED diody indikátoru stavu kapacity aku následně zhasnou. 
Použití svítilny 

• Pro zapnutí nebo vypnutí bílého LED světla stiskněte a přidržte tlačítko po dobu 2. sekund. 
Tím dojde k současné aktivaci modrých LED indikátoru stavu nabití. 

• Pokud svítí bílé LED světlo, můžete krátkým tisknutím tlačítka přepínat mezi nepřerušovaným 
a blikajícím světlem (funkce SOS). 
 

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění 
Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do powerbanku. 
Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte 
jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho 
příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet 
obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout. 

 

 
 
 
 

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné 
prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky 
mohly poškodit povrch a pouzdro výrobku.  

 

 

 

Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu 
nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou  
nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka. 

Recyklace 

 

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. 
Likvidujte odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných 
zákonných předpisů. 
Šetřete životní prost ředí! Přisp ějte tak k jeho ochran ě! 
 

 

Technické údaje 
Vstup pro nabíjení  1 x mikro USB port 
Vstupní napětí / proud  5 V DC / 1 A 
Výstup pro nabíjení  2 x USB port Typ A 
Výstupní napětí / proud  Výstup 1: 5 V DC, max. 1 A / Výstup 2: 5 V DC, max. 2 A 
Vestavěný akumulátor  Li-Ion 3,7 V / 10400 mAh 
Doba nabíjení   přibližně 15 hodin při plně vybitém akumulátoru 
Provozní teplota   – 20 °C až + 60 °C, rel. vlhkost 30 - 80 % (bez kondenzace) 
Rozměry   109 x 23 x 74 mm 
Hmotnost   227 g 
 
 

Záruka 
Na powerbank poskytujeme záruku 24 m ěsíců. 

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, 
nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou. 

 

 

 

 

Překlad tohoto návodu zajistila spole čnost Conrad Electronic  Česká republika, s. r. o. 
 

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie,  jsou předmětem souhlasu společnosti  
Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.  Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!  
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