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Obj. č.: 138 21 30 
 
 
 
 
 
Vážení zákazníci, 
 
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup Powerbank Basetech BTP 3, 10 400 mAh. 
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! 
 

 
Rozsah dodávky 
 

• Powerbank 
• Kabel mikro USB (délka asi 24 cm) 
• Návod k obsluze 

 
Účel použití 
 

Výrobek představuje přenosnou nabíječku a je určen pro nabíjení akumulátorů v mobilních  
zařízeních, jako jsou např. chytré telefony. Vestavěný interní akumulátor se nabíjí přes USB. 

Popis a ovládací prvky  
 

 
1. Mikro USB port IN 5V 4. USB port A OUT 1 (nabíjecí výstup 1) 
2. Indikátor úrovně akumulátoru 5. Zap. / Vyp. 
3. LED světlo 6. USB port A OUT 2 (nabíjecí výstup 2) 
 

Obsluha  
 
Před nabíjením interního akumulátoru se ubezpe čte, že USB zdroj proudu je dostate čný 
k nabíjení, protože v opa čném p řípadě můžete výrobek poškodit. K nabíjení interního 
akumulátoru nepoužívejte USB porty na po čítači, klávesnici nebo USB hub, protože 
tyto porty nedokážou produkovat dostate čně silný proud.  
Před připojením k nabíječce si vždy přečtěte návod k obsluze svého mobilního zařízení. 
Nabíjecí vstup a výstupy na nabíječce se nesmí zkratovat. 
USB kabel neslouží k přenosu dat. 
 
Úplné nabití interního akumulátoru před jeho prvním použitím trvá asi 17 až 18 hodin. 
Není možné současně nabíjet interní akumulátor a mobilní zařízení. Používejte buď  
nabíjecí vstup (1) nebo výstup (4 nebo 6), ale nikdy nepoužívejte vstup a výstup současně. 
Pokud nebudete nabíječku delší čas používat, nabijte úplně vestavěný akumulátor alespoň 
jedenkrát za tři měsíce, aby si zachoval plnou kapacitu. 

 
a) Kontrola stavu interního akumulátoru 
 

Pro kontrolu stavu interního akumulátoru stiskněte krátce tlačítko Zap. / Vyp. (5) na nabíječce.  
Stav nabití akumulátoru znázorňuje počet rozsvícených LED na indikátoru stavu (2). 1 rozsvícená  
LED = 25%, 2 LED = 50%, 3 LED = 75%, 4 LED = 100%. Pokud LED ukazatel 25% bliká, zbývající 
kapacita akumulátoru je menší než 25%. Pokud se teď nepřipojí USB nabíječka, powerbank se po 
několika sekundách vypne.   
 
b) Nabíjení interního akumulátoru  
 

• Mikro konektor USB kabelu připojte k USB portu IN 5V (1) na powerbanku.  
• Konektor USB – A připojte k USB nabíjecímu zdroji (např. USB nabíjecí adaptér),  

který dokáže produkovat proud alespoň 1 A. 
• Nabíjení začne, jakmile USB zdroj začne dodávat proud. 
• Stav nabití akumulátoru signalizují LED indikátory. Počet rozsvícených LED na indikátoru  

stavu (2) ukazuje aktuální stav nabití (1 rozsvícená LED = 25%, 2 LED = 50%, 3 LED = 75%,  
4 LED = 100%) a blikající LED ukazatel signalizuje, že se ještě nedokončilo nabití příslušné 
úrovně. 
Příklad: 3 LED trvale svítí a 1 LED bliká: Akumulátor je nabitý minimálně na 75% a právě se nabíjí 
zbývajících 25%.  

• Plné nabití trvá asi 9 hodin. Skutečný čas nabití závisí na zbývající kapacitě akumulátoru. 
• Pokud se akumulátor plně nabije, budou trvale svítit všechny 4 LED. Odpojte nabíjecí kabel od 

powerbanku a od USB zdroje proudu. LED světla zhasnou. 
• Powerbank je připravena k použití.  



c) Nabíjení mobilního za řízení 
 
• Stiskněte tlačítko Zap. / Vyp., aby se zobrazila úroveň nabití akumulátoru v powerbank.  

Pokud není úroveň nabití akumulátoru dostatečná, před nabíjením mobilního zařízení hod dobijte.  
• Konektor USB – A připojte k výstupu USB portu OUT 1 (4) nebo OUT 2 (6) na nabíječce.  

Nabíjecí výstup OUT 1 má nabíjecí proud 1 A a nabíjecí výstup OUT 2 má nabíjecí proud 2,1 A. 
Věnujte pozornost technickým datům svého mobilního zařízení, které nabíjíte. 

 
Současně můžete nabíjet i další mobilní zařízení, které připojíte k druhému portu USB – A. 
Nabíječka dokáže produkovat maximální výstupní proud 2,1 A. Pokud připojíte 2 mobilní 
zařízení, jejichž celkový proud přesahuje 2,1 A, maximálně možný výstup proudu 2,1 A se 
rozdělí mezi oba porty USB – A. 

 
• Konektor mikro USB připojte k mikro USB portu na svém mobilním zařízení. 
• Po připojení se zahájí proces nabíjení. 
• V průběhu nabíjení blikají LED kontrolky úrovně nabití,  

které signalizují zbývající kapacitu vestavěného akumulátoru. 
• Sledujte proces nabíjení. Nabíjení nelze přerušit tlačítkem Zap. / Vyp.  

Pokud chcete nabíjení přerušit, odpojte USB kabel od mobilního zařízení.  
• Powerbank se sama automaticky vypne, když je mobilní zařízení nabito,  

nebo pokud je nabíjecí akumulátor v powerbank vybitý. LED kontrolky zhasnou. 
• Po dokončení nabíjení odpojte USB kabel od nabíječky a od mobilního zařízení. 
 
d) Svítilna 
 
• Vestavěné LED světlo (3) vám umožňuje využívat výrobek i jako svítilnu. 
• Stiskněte a podržte tlačítko Zap. / Vyp., dokud se nezapne LED světlo a můžete používat svítilnu.  
• Pro vypnutí svítilny znovu stiskněte a podržte tlačítko Zap. / Vyp., dokud LED světlo nezhasne. 
 
e) Ochrana proti p řetížení 
 
V případě přetížení se nabíječka i LED indikátory automaticky vypnou.  
Odpojte mobilní zařízení a nabijte interní akumulátor. Výrobek se resetuje.  
 

 
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. 

Manipulace s bateriemi a akumulátory 
 

 
 

 

 
Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí,  
že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií 
vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých 
dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. 
V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice!  
Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány  
do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! 
Nabíjet můžete pouze akumulátory. 
 

 

 
 

 

 

Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem  
a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak,  
aby nedocházelo k poškození životního prostředí!  

K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby  
v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách! 
 

Šetřete životní prost ředí! 

 
 

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 
Napájení: 5 V DC, 1 A přes USB 
Nabíjecí vstup: 1 x mikro USB port 
Výstupní napětí / proud: Výstup 1: 5 V DC, 1 A 

Výstup 2: 5 V DC, 2,1 A 
Nabíjecí výstup: 2 x porto USB – A 
Interní nabíjecí akumulátor: Li-Ion 3,7 V DC, 10400 A 
Materiál pouzdra přístroje: Hliník 
Osvětlovací těleso: LED. 1 x 90 mW 
Provozní a skladovací podmínky: -21 až 45 ºC, 20 – 85% relativní vlhkost 
Rozměry (Š x V x H): cca 101 x 24 x 80 mm 
Hmotnost: cca 260 g 
 

Záruka 
 

Na powerbank BaseTech BTP 3 poskytujeme záruku 24 m ěsíců. 
Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, běžného 
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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