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Powerbank Slim S 10 000                              

 
 

 

Obj. č.: 138 73 39 
 

 

 

 

Vážený zákazníku, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup powerbanku Slim S 10 000.  

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 
Tento výrobek je určen k tomu, aby sloužil jako mobilní nabíječka pro mobilní telefony, MP3 přehrávače 
nebo tablety. USB port poskytuje napětí 5V/DC, a proud max. 2,1 A pro nabíjení různých elektronických 
zařízení. Má indikátor nabíjení v podobě 4 LED. Výrobek je napájen vestavěným Li-Pol akumulátorem  
a lze jej dobíjet i prostřednictvím Micro USB konektoru. 

 

Rozsah dodávky 
• Powerbank 
• Micro-USB/USB kabel 
• Návod k použití 
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Popis a ovládací prvky 

 
 

Obsluha 
 
Před každým použití úpln ě dobijte vestav ěný akumulátor 

 

Ujist ěte se, že p říkon nabíjeného za řízení odpovídá výstupním parametr ům powerbanku  
(viz „Technické údaje). 

Před nabíjením se ujist ěte, že USB napájecí zdroj je schopen poskytnout dos tatečný 
nabíjecí proud jinak m ůže dojít k poškození p řístroje. Nep řipojujte powerbank nap ř. 
k USB portu po čítače, klávesnice nebo USB rozbo čovače bez vlastního napájení. 

 Vždy si nejprve p řečte návod k obsluze Vašeho mobilního za řízení. 

 Nikdy nezkratujte USB vstup/výstup Vašeho powerban ku. 
 

a) Nabíjení vestav ěného akumulátoru 
• Nejprve odpojte od powerbanku nabíjené mobilní zařízení. 
• Nelze současně používat výstup pro nabíjení a dobíjet prostřednictvím vstupu. 
• Micro-USB konektor USB kabelu připojte k micro-USB vstupu powerbanku. 
• USB zástrčku typu A připojte k USB zdroji napětí 5V/DC který musí být schopen dodávat  

proud o velikosti max. 2,1 A. 
• Začne proces nabíjení, jehož stav je indikován blikajícími LED kontrolkami.  

Blikající LED indikuje probíhající nabíjení. 
• Jakmile je vestavěný akumulátor plně nabitý, všechny LED trvale svítí,  

odpojte powerbank od napájení. Powerbank je připraven k použití. 

�   Při nepříliš častém používání doporučujeme alespoň 1x  
za 3 měsíce vestavěný akumulátor úplně nabít. 

b) Kontrola stavu nabití vnit řního akumulátoru 
Stav nabití akumulátoru je indikován prostřednictvím LED kontrolek.  
Pokud se rozsvítí pouze 1, akumulátor je skoro vybitý.  
Pokud se rozsvítí všechny 4 LED a neblikají, je akumulátor plně nabitý.  
 
 
 

1 USB výstup  

2 Micro USB vstup  

3 Integrovaný Micro USB kabel  

4 Stavové LED  
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Stav nabití vestavěného akumulátoru v procentech může být následující: 
 
  Žádná rozsvícená LED: vestavěný akumulátor je prázdný 

1 rozsvícená LED: přibližně 25% 
2 rozsvícené LED: přibližně 50% 
3 rozsvícené LED: přibližně 75% 
4 rozsvícené LED: přibližně 100% 

 
c) Nabíjení Vašich elektronických za řízení 

• Nejprve odpojte vstup powerbanku od napájecího zdroje a následně Micro-USB konektor  
od powerbanku. 

• Powerbank nabízí USB port 5V/2,1A pro nabíjení vhodného zařízení (např. smartphone). 
• Propojte USB výstup typu A pomocí vhodného kabelu s Vaším mobilním zařízením/smartphone. 
• Sledujte průběh nabíjení, jakmile je připojené mobilní zařízení plně nabité nebo je powerbank 

kompletně vybitý, dojde k jeho vypnutí. 
• Odpojte USB kabel od Vašeho mobilního zařízení/smartphone od USB konektoru typu A 

powerbanku pro ukončení nabíjení. 
 

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 powerbanku.  

 

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! 

 

 

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. 
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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 
 
Nabíjecí vstup 1x micro-USB port 
Proud/napětí na vstupu 5 V/DC, max. 2,1 A 
Proud/napětí na výstupu 5 V/DC, max. 2,1 A 
Integrovaný akumulátor Li-Pol, 3.7 V, 10 000 mAh 
Stavové LED 4 
Vestavěná ochrana před 
podvybitím a přetížením 

Ano 

Současné nabíjení powerbanku a 
dobíjení připojeného zařízení 

Ano 

Doba pohotovosti Až 3 měsíce 
Rozměry (Š x V x H) 130 x 70 x 16 mm 
 
 

 
 
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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