
 

 

 

 

 Használati útmutató  

Hordozható töltőkészülék 
 

6000 LED - Modell száma: 1001CTF 
 

10000 LED - Modell száma: 1002CTF 
 

15000 LED - Modell száma: 1003CTF 
 

Rendelési szám. és modell száma. 1001CTF / 1002CTF / 1003CTF 
 

Rendeltetésszerű használat 
 
A termék hordozható eszközök (pl. okostelefon, tablet) 5 V/DC feszültségű pótakkumulátoraként 
szolgál. A töltőkészülék két USB-A kimenettel rendelkezik erre alkalmas készülékek töltéséhez. A 
belső akku feltöltéséhez a tartozékként szállított USB-töltőkábelt kell a Micro-USB bemenethez 
csatlakoztatni. A termék feltöltéséhez USB-töltőkészülékre van szükség (amely nem része a 
szállításnak). A termék töltési szint kijelzővel rendelkezik, és túlterheléssel, túltöltéssel és rövidzárral 
szemben védett.  
A készülék csak beltérben használható, tehát a szabadban nem. Feltétlenül el kell kerülni a 
készülék nedvességgel való érintkezését, pl. a fürdőszobában vagy hasonló helyeken.  
Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. A 
készülék károsodhat, ha a megadottól eltérő célra használja. Ezen kívül a szakszerűtlen 
kezelés rövidzárlat, tűz, áramütés stb. veszélyét is előidézheti. Figyelmesen olvassa el és 
őrizze meg a használati útmutatót. Harmadik személynek csak a használati útmutatóval együtt 
adja tovább a terméket.  
A termék megfelel a törvényi, nemzeti és európai követelményeknek. Az összes előforduló 
cégnév és készülékmegnevezés a mindenkori tulajdonos márkaneve. Minden jog fenntartva. 
 

A szállítás tartalma   

• Hordozható töltőkészülék 
 

• USB-töltőkábel (Micro-USB - USB-A) 
 

• Használati útmutató 
 

Aktuális használati útmutatók 
 
Töltse le az aktuális használati útmutatókat a következő web-oldalról: 
www.conrad.com/downloads linkről, vagy szkennelje be az ott található QR-kódot.  Kövesse a 
web-oldal  útmutatásait. 
 

A szimbólumok magyarázata 
 

A háromszögbe foglalt villámszimbólum akkor jelenik meg, ha az egészségét 

fenyegeti veszély, például áramütés.  
  

A háromszögbe foglalt felkiáltójel olyan fontos tudnivalókra hívja fel a figyelmet az 

útmutatóban, amelyeket feltétlenül be kell tartani.  
 

A nyílszimbólum mellett különleges tanácsokat és kezelési tudnivalókat olvashat. 
  

Biztonsági tudnivalók 
 

Figyelmesen olvassa el, és vegye figyelembe a használati útmutatót, különös 
tekintettel a biztonsági előírásokra. Ha a használati útmutatóban szereplő 
biztonsági figyelmeztetéseket és szakszerű használatra vonatkozó előírásokat 
figyelmen kívül hagyja, az ebből eredő személyi sérülésekért vagy anyagi 
károkért nem vállalunk felelősséget. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét 
veszíti a szavatosság és a garancia is.   

a) Általános tudnivalók  

• A készülék nem játék. Gyermekektől és háziállatoktól tartsa távol. 
 

• Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, mert kisgyerekek számára 
veszélyes játékká válhat.  

• Óvja a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsütéstől, erős 
rázkódásoktól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől 
és oldószerektől. 

• Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek. 
 

• Ha a biztonságos használat már nem lehetséges, vonja ki a készüléket a 
használatból, és akadályozza meg a véletlenszerű használatát. A biztonságos 
használat már nem lehetséges, ha a készülék 

-- láthatóan sérült, 
 

-- már nem működik szabályszerűen, 
 

-- hosszabb időn keresztül kedvezőtlen környezeti körülmények között volt 
tárolva, vagy  

-- jelentős szállítási igénybevételnek volt kitéve. 

• Kezelje óvatosan a készüléket. Lökés, ütés, vagy már kis magasságból való 
leesés következtében is megsérülhet. 

• Tartsa be azoknak a készülékeknek a használati útmutatóját és biztonsági 
előírásait is, amelyekhez ezt a készüléket csatlakoztatja. 

• A készülék elhelyezésekor figyeljen arra, hogy a vezetékek ne nyomódjanak 
össze, ne törjenek meg és éles peremeken ne sérüljenek meg. 

• Úgy vezesse a kábeleket, hogy senki ne botolhasson meg és ne akadhasson el 
bennük. Sérülésveszély áll fenn. 

• Ne használja azonnal a készüléket, miután hideg helyről meleg helyiségbe vitte. 
Az eközben keletkező kondenzvíz adott esetben tönkreteheti a készüléket.  
Csatlakoztatás és használat előtt először hagyja felmelegedni a készüléket 
szobahőmérsékletre. A körülményektől függően ez több óráig tarthat.  

 

• Ne működtesse a készüléket felügyelet nélkül! 
 

• A készülék működés közben felmelegszik. Gondoskodjon megfelelő 
szellőzésről. A készülékházat nem szabad letakarni! 

• Ne zárja rövidre az USB csatlakozókat.  
 

• Ne töltse a terméket számítógép USB portján keresztül, vagy más készülékekről, 
mivel a rendelkezésre álló áram nem elegendő. Ez a csatlakoztatott készülék 
károsodásához vezethet. 

• Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, 
biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban. 

• A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy 
szakműhellyel végeztesse.  

• Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talált 
választ, forduljon a műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez. 

  

b) Akkuk  

• A készülék fixen beépített akkumulátorral rendelkezik, amelyet nem lehet 

cserélni.  
 

• Soha ne károsítsa az akkumulátort.  Az akkumulátor köpenyének a sérülése  
robbanás- és tűzveszélyhez vezet. A LiPo-akkumulátor köpenye a hagyományos 
(pl. AA vagy AAA) elemektől/akkuktól eltérően nem vékony lemezből, hanem csak 
egy érzékeny műanyag fóliából áll.  

 

• Ne zárja rövidre az akkumulátor érintkezőit/kapcsait. Ne dobja tűzbe az 
akkumulátort, ill. a készüléket. Robbanás- és tűzveszély áll fenn! 

• Akkor is rendszeresen töltse fel az akkumulátort, amikor nincs szüksége a 
készülékre. Az alkalmazott akkumulátortechnikának köszönhetően nem 
szükséges az akkumulátor előzetes kisütése.  

• Soha ne töltse felügyelet nélkül a készülék akkumulátorát. 
 

• Töltés közben rakja a készüléket hőre nem érzékeny felületre. Töltés közben 

bizonyos mértékű felmelegedés normális jelenség. 
 

Kezelőelemek 
 

1 USB-A kimenet   

2 Akku töltési szint kijelző 
 

3 Micro-USB bemenet 
 

4 Funkciógomb 
 

1 2 3 4 
 

Üzembe helyezés  
 

Minden használat előtt ellenőrizze a beépített akku töltöttségi állapotát.  
 

Győződjön meg róla, hogy a hordozható készülékének csatlakozási értékei a 

termék csatlakozási értékeivel megegyeznek (ld. Műszaki adatok).  
 

Az USB kábel nem alkalmas adatátvitelre.  
 

Az esetleges védőfóliákat távolítsa el a termékről.  
 

a) Töltési szint LED-kijelzője  
Nyomja meg egyszer röviden a funkciógombot (4), az akkuállapot ellenőrzéséhez. Az akku töltési 

szint kijelzőn (2), a LED-kijelzőn megjelenő számok az alábbiak szerint mutatják a fennmaradó 

kapacitást: 
 

25 Fennmaradó kapacitás max. 25 % 
 

50 Fennmaradó kapacitás max. 50 % 
 

75 Fennmaradó kapacitás max. 75 % 
 

100 Fennmaradó kapacitás max. 100 % 
 

Töltés közben villog az aktuális töltöttségi szintet jelző szám. 



 

b) Az akku töltése 
 

• Javasoljuk, hogy első üzembehelyezéskor teljesen töltse fel a készüléket. 
 

• Töltse fel a hordozható töltőkészüléket legkésőbb akkor, amikor az akku töltési szint 
kijelzőn már csak a 25-ös szám látható, tehát amikor az akku töltési szintje 25% alá 
csökken. 

• A termék feltöltéséhez USB-töltőkészülékre van szükség (amely nem része a szállításnak). A 

szállításhoz USB-töltőkábel (Micro-USB - USB-A) tartozik. 
 

• A hordozható töltőkészülék töltéséhez csak a Micro-USB bemenetet használja(3). Kösse 
össze a mellékelt USB töltőkábel mikro USB dugóját a mikro USB bemenettel. 

 

• Csatlakoztassa az USB-töltőkábel USB-A csatlakozódugóját egy USB-töltőkészülék USB-A 
portjához. Ehhez vegye figyelembe a műszaki adatokat. 

A hordozható töltőkészülék bemeneti áramaként 2 A áramerősségű USB-
töltőkészüléket ajánlunk. Alacsonyabb bemeneti áram alkalmazása esetén a töltés 
hosszabb ideig tart. 2A-nál nagyobb áramerősségű bemeneti áram azonban nem 
csökkenti a töltési időt, mivel a bementi áram korlátozva van. 

 
• A hordozható töltőkészülék töltése 2 A áramerősségű USB-töltőkészülék alkalmazása és 

az akku kb. 20% fennmaradó kapacitása esetén a következő időket veheti igénybe: 

-- Rend. sz./ Modell 1001CTF (6000 mAh): max. kb. 3,5 - 4 óra 
 

-- Rend. sz./ Modell 1002CTF (10000 mAh): max. kb. 5,5 - 6 óra 
 

-- Rend. sz./ Modell 1003CTF (15000 mAh): max. kb. 7,5 - 8,5 óra 
 

Ellenőrizze, melyik modellt vásárolta meg. Töltés közben az akku töltési szintjét a villogva 
megjelenő megfelelő százalékos érték jelzi a kijelzőn. 

• Amint az akku teljesen fel van töltve, a akku töltésiszint kijelző folyamatosan világít. 
 

• Válassza le a csatlakoztatott kábeleket. Az akku töltési szintjének kijelzése kb. 40 mp után 

eltűnik. 
 

c) Hordozható eszköz töltése 
 

• Csatlakoztassa az USB-töltőkábel USB-A csatlakozódugóját az USB-A kimenetek egyikéhez (1). 
 

A maximális töltési áram (2,7 A) mindkét kimenet együttes használata esetén 
eloszlik a két kimenet között. Ezért figyeljen arra, hogy mennyi töltőáramra van 
szüksége a hordozható eszközének. Vegye figyelembe a Műszaki adatokat. 

 

• Csatlakoztassa a Micro-USB csatlakozódugót a hordozható eszközhöz. 
 

• A hordozható töltőkészülék akkumulátorának töltési szintjét töltés közben a  

folyamatosan világító, megfelelő százalékos érték jelzi. 
 

• A töltés befejezéséhez vagy megszakításához válassza le az USB-töltőkábelt a 
csatlakoztatott eszközről és a hordozható töltőkészülékről. 

• Ha az USB-töltőkábel le van választva a hordozható töltőkészülékről, kb. 40 mp után 

eltűnik az akkumulátor töltési szintjének kijelzése. 
 

Ápolás és tisztítás 
 

• Tisztítás előtt mindig válassza le a készüléket a csatlakoztatott készülékekről és az 
áramellátásról. 

• Semmiképpen ne használjon agresszív tisztítószereket, alkoholt vagy más kémiai oldatot, 
mivel ezek a készülékházat károsíthatják, vagy akár a készülék működését is kedvezőtlenül 
befolyásolhatják. 

• A készülék tisztítására használjon puha, szöszmentes törlőkendőt. 
 

• Tisztításnál mindenképpen kerülje el a termék vízzel vagy más folyadékkal való 

érintkezését. 
 

Hulladékkezelés  
 

A használt elektronikus készülékek értékes nyersanyagnak tekintendők, és nem 
valók a háztartási hulladékba! A használati idejének végén gondoskodni kell a 
készülék törvényi előírásoknak megfelelő hulladékkezeléséről. 

  

Ezzel Ön eleget tesz a törvényi kötelezettségeinek és hozzájárul a környezete védelméhez. 

Műszaki adatok:  
 

Bemeneti feszültség/-áram........... Micro-USB: 5 V/DC 2 A 

Kimeneti feszültség/-áram...........  USB-A kimenet: 5 V/DC, 2,4 A portonként  

Mindkét USB-kimenet együtt max. 2,7 A 

Üzemi feltételek.................. 0 – +40 °C, 20 – 90 % rel. páratart. 

Tárolási feltételek:........................ -10 – +55 °C, 20 – 90 % rel. páratart. 

 

Rendelési sz. / Modell sz. 1001CTF 
 

Belső akku................................. Lítium-polimer (Li-Po) / 6000 mAh 
 

Méretek: (H x Sz x Ma)............. 125 x 67 x 15 mm 
 

Súly................................................. 148 g 

 

Rendelési sz. / Modell sz. 1002CTF 

Belső akku................................. Lítium-polimer (Li-Po) / 10000 mAh 

Méretek: (H x Sz x Ma)............. 148 x 73 x 17 mm 

Súly................................................. 254 g 

 

Rendelési sz. / Modell sz. 1003CTF 

Belső akku................................. Lítium-polimer (Li-Po) / 15000 mAh 

Méretek: (H x Sz x Ma)............. 154 x 75 x 22,5 mm 

Súly................................................. 311 g 
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