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Mobil tartalékakku 

1.0 Biztonsági előírások 
Állítsa a készüléket stabil és sík felületre. Ha leesik, megsérülhet.  
Ne tegye ki a készüléket közvetlen napsütésnek vagy magas hőmérsékletnek, mert ezektől károsodhat, vagy le 

is rövidülhet a használati ideje. 
Ne állítsa a készüléket hőforrások, pl. fűtőtest vagy más hősugárzó készülék közelébe. 
Ne tegye ki a készüléket esőnek, víznek, nedvességnek vagy magas páratartalomnak.   Ne állítsa a 

fürdőszobában vagy a konyhában mosdókagyló vagy mosogatómedence mellé, és kerülje bármilyen 
érintkezését vízzel.  
Ne kísérelje meg felnyitni a készüléket. 

Ne tegye a terméket mágneses tárgyak közelébe, mert ezáltal adatvesztés, illetve 

károsodás következhet be.  
 

!!! FIGYELEM!!! 

Készítsen a készülék első használata előtt egy adatmásolatot. 

Nem vállalunk felelősséget az adatvesztésért, hacsak nem bizonyítható ránk a szándékosság vagy hanyagság. 
Adatvesztés esetén csak a meglévő biztonsági másolatokból a felhasználó berendezésén történő 

helyreállításhoz szükséges ráfordításra korlátozódik a felelősségünk.  

 

Sok szerencsét kívánunk ennek a készüléknek a használatához! A készülék első használatba 
vétele előtt figyelmesen olvassa el a jelen használati útmutató utasításait és figyelmeztető 
megjegyzéseit.  Ha figyelmen kívül hagyja őket, a készülék láthatja kárát.  

 

2.0 Bevezetés 

 
A mobil, hordozható, tartalék akkut speciálisan nagy áramigényű mobiltelefonokhoz fejlesztették ki.  
Alkalmas majdnem mindegyik általánosan használt okostelefon rendszerhez, mint pl.  iOS, Android, 
Blackberry és Symbian. E termék birtokában biztonságban lehet útközben is, mert mindig elegendő 
tápellátás áll rendelkezésére készülékeinek táplálására, és nem kell az energiahiánytól félnie.  Az LC 

kijelzőn láthatja a készülék aktuális állapotát (töltés [Charging] / kisülés  [Discharging]) és kiegészítésként a 
PA0050 akkujának kapacitását is.  
 

2.1 Műszaki adatok 

Bemenet: 5V,  5000mA 

 Kimenet: max. 1 A 

 USB port (feltöltés): 1 db mikro USB csatlakozó 

 Akku kapacitás: 5000 mAh 

 Akku: lítium-polimer 

 Üzemi hőmérséklet  0°C – 45°C 

 Feltöltési idő: kb. 5 óra 

 Az akku mérete: 95 x 42,71 x 22 (H x Szé x Ma) mm-ben 

 

2.2 A csomag tartalma 

 1 db mobil tartalék akku, PA0050 

 1 db mikro USB töltőkábel  

 1 db használati útmutató 
 

3.0 Kezelés 

 

3.1 A PA0050 készülék feltöltése 

1. Kösse össze a vele szállított USB töltőkábelt a készülék mikro USB csatlakozójával és egy számítógép 

USB portjával.  A készüléket ezután a számítógép automatikusan feltölti.  
 

3.2 Energia leadás mobil készülékekre 

1. Kösse össze a töltendő készülékeket az USB csatlakozóval. Használja ehhez az éppen töltendő 
készülékekhez alkalmas USB töltőkábelt.  

 
 

 

4.0CE konformitási nyilatkozat: 

Ez a készülék a 2004/108/EU és 2006/95/EU  irányelvben előírt  jelöléssel van ellátva: a CE jelzéssel a 
Logilink®, amely a  2direct GmbH bejegyzett védje gye, kijelenti, hogy a készülék teljesíti az európai 
rendelkezések alapvető követelményeit és irányelveit.  Ezek lehívhatók online a www.logilink.com címen.  
Minden kereskedelmi és bejegyzett védjegy felett a mindenkori tulajdonos rendelkezik.  

http://www.logilink.com/

