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LED indikátor
Svítí zeleně: Je aktivní nabíjení ze solárního panelu.
Zbývající kapacita nabíječky je nižší než 25%
Zbývá méně než 50% kapacity
Nabíječka je v dobrém stavu a zbývá méně než 75% kapacity
Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup solární nabíječky Powerbank Plus Solar 8.000 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.

Nabíječka má dostatečnou kapacitu, zbývá více než 75% kapacity.

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

Způsob nabíjení solární nabíječky

Tato solární nabíječka má široké pole využití a slouží k nabíjení elektronických zařízení,
jako jsou iPhony, iPady a jiné chytré telefony.

Před každým použitím doporučujeme solární nabíječku plně nabít. Může se nabíjet buď solárním
panelem a absorpcí solární energie, nebo když ji přiloženým USB kabelem připojíte k volnému USB
portu na počítači, nebo k standardní USB nabíječce připojené do síťové zásuvky.
1. Nabíjení USB adaptérem
Připojte k solární nabíječce přiloženým USB kabelem
vhodný nabíjecí USB adaptér.

2. Nabíjení z USB rozhraní počítače
Připojte powerbanku přiloženým USB kabelem k volnému USB
portu na počítači. Rozsvítí se LED indikátor stavu nabití a
poslední LED bude blikat.

Technické údaje
3. Nabíjení powerbanky slunečním světlem
Stačí položit solární nabíječku na slunce a začne se
automaticky nabíjet. LED indikátor se rozsvítí zeleně.

Použití svítilny
Svítilnu zapnete, když stisknete a 3 sekundy podržíte tlačítko Zap. /
Vyp. Po dalším stisku tlačítka bude světlo blikat.
Pokud tlačítko stisknete potřetí, světlo zhasne.

Kompatibilita
Solární nabíječka je kompatibilní se všemi chytrými telefony,
tablety a jinými přístroji, které lze nabíjet přes USB vstup 5 V.
Když chcete svá zařízení nabíjet touto solární nabíječkou,
zapojte nabíjecí kabel do USB výstupu na nabíječce.
Přiloženým USB kabelem můžete nabíjet všechna mobilní
zařízení, která mají vstup Micro-USB.
Po dokončení nabíjení vytáhněte kabel z mobilního zařízení
a solární nabíječka se po několika sekundách automaticky
vypne.
V případě jiných mobilních zařízení použijte k nabíjení USB
kabel dodávaný jejich výrobcem.

Solární panel:
Typ akumulátoru:
Kapacita:
Výkon LED:
Provozní doba svítilny:
Vstup Micro USB:
Výstup USB 1:
Výstup USB 2:
Čas vlastního nabíjení
LED indikátor:
Rozměry:
Hmotnost:

5 V / 150 mAh
Li-Pol
29,6 Wh (3,7 V / 8000 mAh)
1W
40 hodin
5 V / 2,0 A
5 V / 1,0 A
5 V / 2,4 A
cca 10 hodin (z laptopu), 6 hodin (nabíječkou 5 V / 2 A), 3 dny
(ze solárního panelu za plného světla)
5 LED k znázornění stavu
138 x 76 x 19 mm
260 g

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění
Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do solární
nabíječky. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti,
nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím a otřesům.
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 veliké nebezpečí
pro děti, neboť by je mohly spolknout.
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.
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 součásti výrobku.

Záruka
Na solární nabíječku Xlayer Powerbank Plus 8000 poskytujeme záruku 24 měsíců.
Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení,
nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Aby se akumulátor v nabíječce zachoval v dobrém stavu, i když se powerbanka
pravidelně nepoužívá, nabíjejte ji pravidelně alespoň jedenkrát za 3 měsíce.

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 prostředí! Přispějte k jeho ochraně!
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