
                                                     

Powerbank na horkou vodu                     
Hotpot 1200 

 

 

Obj. č.: 133 31 56 
 

 

Vážený zákazníku, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup powerbanku na horkou vodu Hotpot 1200.  

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.  

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

 

Účel použití 
TERRATEC HotPot 1200 představuje termosku, která je schopná generovat z horké tekutiny, kterou může  
být voda, káva atd., elektrický proud a prostřednictvím přiloženého nabíjecího kabelu tak nabít powerbanku 
o kapacitě 1 200 mAh. HotPot 1200 generuje elektrický proud z tekutiny o teplotě nad 80 °C a poskytuje tak 
možnost nabíjet na cestách smartphony nebo jiná mobilní zařízení nebo napájet přiloženou LED svítilnu. 

 

 

Nabíjení  
Chcete-li powerbank nabít, jednoduše zapojte přiložený nabíjecí kabel s USB/AC adaptérem do USB portu svého 
počítače nebo notebooku. HotPot 1200 se automaticky plně nabije. Integrovaná ochrana před nadměrným nabitím 
nabíjení ukončí, jakmile je akumulátor plně nabitý. Další možností je nabíjení HotPot 1200 pomocí horké tekutiny 
o teplotě nad 80 °C. Jednoduše nalijte vodu, kávu apod. do termosky a HotPot 1200 okamžitě začne z horké 
tekutiny generovat elektrický proud a ten uloží do integrované powerbanky. Během nabíjení svítí integrovaná  
LED kontrolka. 

Nabíjení koncových za řízení 

Chcete-li si nabít smartphone nebo jiné mobilní koncové zařízení, jednoduše zapojte nabíjecí kabel svého 
koncového zařízení do USB portu HotPot 1200 a stiskněte tlačítko „POWER“. Chcete-li použít přiloženou  
LED svítilnu, zapojte ji jednoduše do USB slotu HotPot 1200. 

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 povrchj  
a pouzdro výrobku. K mytí a čištění nepoužívejte myčku nádobí. 

• Powerbank má v sobě vestavěný lithiový akumulátor, který dosáhne plného výkonu  
až po dvojnásobném až trojnásobném úplném vybití. 

• Nevystavujte powerbanku extrémně vysokým nebo nízkým teplotám. 
• Po nabití a během nabíjení koncových zařízení je powerbank na dotek teplý – nejedná se o závadu. 

 

Recyklace 
 

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.  
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 

                 Šetřete životní prost ředí! Přisp ějte k jeho ochran ě! 
 

Technické údaje 
Vstupní napětí:   5 V  
Nabíjecí proud :  1 000 mA  
Výstupní napětí:  5 V  
Nabíjecí proud:   600 mA  
Kapacita:   1200 mAh  
Rozměry:   220 × 70 × 70 mm  
Hmotnost:   550 g 

 

 

 

 

 

 

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. 

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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