Kezelő elemek és tartozékok
Szemléltetés céljából a következő ábrán a 2176717 rend. számú terméket mutatjuk be.

Használati útmutató

Powerbank
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Rend. sz.: 2176717 (PB-17C: 18 W 10000 mAh)
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LED-es akkuállapot jelzők

2

Be-/kikapcsoló gomb
Egyszer megnyomva megjelenik a maradék
akkukapacitás.
Kétszer megnyomva deaktiválható a kimenő
teljesítmény.

Rend. sz.: 2176718 (PB-19C: 18 W 20000 mAh)

Rendeltetésszerű használat
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Ez a termék egy hordozható powerbank, kiegészítő gyorstöltő csatlakozóval, ami max. 18W kimenő
teljesítményt képes biztosítani. A készülékbe épített akku USB csatlakozón keresztül tölthető. A termék
ezenkívül túltöltés, mélykisülés és túlterhelés elleni védelemmel rendelkezik.
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Mindenképp kerülni kell a nedvességgel történő érintkezést.
Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. Amennyiben ezt a készüléket
a fentiektől eltérő célra használja, a készülék károsodhat. A szakszerűtlen alkalmazás ezen kívül veszélyekhez, mint
pl. rövidzár, tűz, vagy áramütés, vezethet. Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi
betekintés céljára. Ha a készüléket másoknak továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is.
A készülék teljesíti a nemzeti és európai törvényi előírások követelményeit. A benne szereplő cégnevek és termék
megnevezések az aktuális tulajdonos védjegyei. Minden jog fenntartva.
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Mikro USB bemenet

4

USB-A kimenet
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USB-CTM be-/kimenet
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USB-A 2. kimenet gyorstöltéshez (narancs)

A Powerbank feltöltése
•

Először csatlakoztassa a két mellékelt USB kábel egyikét a powerbank mikro USB bemenetéhez (3)
vagy az USB-CTM bemenetéhez (5).

•

Ezután a kábel másik végét csatlakoztassa egy megfelelő USB-s tápegységhez.

LED-es akkuállapot jelzők
Az akkuállapot jelző LED-ek (1) mutatják, milyen nagy a powerbankbe épített akku fennmaradó kapacitása. Igény
szerint nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot (2) a megjelenítéshez

A szállítás tartalma
•
•
•
•

Powerbank
Mikro USB kábel (27 cm)
USB-CTM kábel (27 cm)
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 megjelenített QR-kódot. Kövesse a weboldal útmutatásait.

•

A karbantartási-, beállítási és javítási munkákat kizárólag
szakemberrel, vagy egy erre szakosodott műhellyel
végeztessen.

•

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

b) Powerbank
•

Bizonyosodjon meg róla, hogy a kábel nincs
összenyomva, megtörve vagy éles peremektől nem
sérült meg.

•

Ne használja azonnal a készüléket, ha hideg helyiségből
meleg helyiségbe vitte át. A közben keletkező
kondenzvíz bizonyos körülmények között tönkreteheti a
készüléket. Mielőtt a készüléket újra üzembe helyezné
várja meg, míg az szobahőmérsékletre melegszik. Ez
több óráig is eltarthat!

A szimbólumok magyarázata
A háromszögbe foglalt villámjel
szimbóluma az egészségre káros
veszélyekre utal, pl. áramütés
lehetőségére.
A háromszögbe foglalt felkiáltójel különleges
tudnivalókra hívja fel a figyelmet. Mindig
figyelmesen olvassa el ezeket az
információkat.

•
•

•

A nyíl szimbólum különleges
információkra és javaslatokra utal.

Biztonsági tudnivalók
Olvassa el figyelmesen a használati
útmutatót, és különösen a biztonsági
tudnivalókat vegye figyelembe. Ha a
jelen használati útmutatóban
a
rendeltetésszerű
használatra
vonatkozó biztonsági tudnivalókat és
információkat nem veszi figyelembe,
nem vállalunk felelősséget az ebből
adódó személyi- vagy dologi károkért.
Ha ezt nem teszi meg, érvényét veszíti a
szavatosság/garancia is.

•
•

A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket
gyermekektől és háziállatoktól.

•

Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét
heverni, mert veszélyes játékszerré válhat
kisgyerekek kezében.

•

Védje meg a terméket extrém hőmérsékletektől,

•

•

Ne tegye ki a készüléket mechanikai
igénybevételnek.
Ha már nem biztonságos a készülék használata,
vonja ki a használatból, és védje meg a
véletlenszerű alkalmazástól. A biztonságos
használat már nem garantálható, ha a
készüléknek
-- látható sérülései vannak,
-- már nem működik rendeltetésszerűen,
-- hosszabb időn keresztül kedvezőtlen környezeti
körülmények között tárolták, vagy

-- súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.
•

•

Kezelje óvatosan a készüléket. Lökések, ütések
vagy a leesés még csekély magasságból is
károsíthatja a készüléket.
Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a
készülék működésével, biztonságosságával vagy
csatlakoztatásával kapcsolatban.

Vegye figyelembe a készülékhez csatlakoztatott más
készülékek biztonsági előírásait és használati
útmutatóit is.

d) LiPo akku
•
•

Az akkumulátor fixen be van építve a készülékbe,
és nem cserélhető.
Kerülje az akkumulátor sérülését. Az akku házának
sérülése tTűz- és robbanásveszélyes! A LiPo akku
köpenye különbözik a hagyományos elemek/akkuk (pl.
ceruza- vagy mikroelem méretek)
vékony fém
köpenyétől, csak egy érzékeny műanyag fóliából készült.

•

•

közvetlen napsugárzástól, erős lökésektől, nagy
nedvességtől, víztől, éghető gázoktól, gőzöktől és
oldószerektől.

•

Ne zárja rövidre az USB be- és kimeneteket.

c) Csatlakoztatott készülékek

a) Általános tudnivalók
•

Üzem közben soha ne hagyja a készüléket
felügyelet nélkül.
A készülék működés közben felmelegszik.
Gondoskodjon a készülék folyamatos és kielégítő
szellőzéséről. Ne takarja le a készüléket.
Ne tárolja a terméket egy felfűtött járműben. Kerülje
a
túlzott forróságot (max. 35 °C ). Vegye figyelembe
ehhez a "Műszaki adatok-at“.
Hideg és száraz helyen tárolja a készüléket, amikor
nem használja.

•
•

•

•

Ne zárja rövidre az akkumulátor érintkezőit/kapcsait.
Ne dobja tűzbe az akkumulátort, ill. a készüléket. Ez
robbanás
Robbanás- és tűzveszély!
Amikor nem használja a készüléket, rendszeresen
töltse fel az akkumulátort. Az alkalmazott
akkumulátortechnikának
köszönhetően
nem
szükséges az akkumulátor előzetes kisütése.

felkapcsol. Minden LED 25% fennmaradó
akkukapacitást jelent.

Mobil készülékek töltése
Ehhez csatlakoztassa a mellékelt kábelt vagy a mobil eszköz
USB töltőkábelét a két töltőport egyikéhez.
• Ha az összes készülék le lett választva a
powerbank csatlakozóiról, a LED-es akkuállapot jelzők
kialszanak.
A termékkel lehetősége van egyszerre max. 3 készülék
töltésére. A rendelkezésre álló teljes töltési teljesítmény 18 W,
és az összes csatlakoztatott eszköz között eloszlik.

Ápolás és tisztítás
•

•

Tisztítási munkálat előtt válassza le az összes
készüléket a powerbankről valamint a
powerbanket is a tápellátásról.
Ne használjon agresszív tisztítószereket, alkoholt
vagy más kémiai oldószereket, mert ezek
károsítják a házat, és a készülék hibás
működéséhez vezethetnek.

•

A készülékház tisztításához csak egy száraz,
szálmentes kendőt használjon.

Eltávolítás
a) A készülék
Az elhasznált elektronikus készülékek értékes
nyersanyagnak tekintendők, és nem valók a
háztartási szemétbe! Az elhasznált készüléket az
érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell
eltávolítani.
Vegye ki az esetleg a készülékben lévő elemeket/akkumulátorokat,
és elkülönítve távolítsa el őket.

b) Elemek/akkuk
Önt, mint végfelhasználót törvény kötelezi minden
elhasznált elem és akkumulátor leadására; tilos
őket a háztartási szeméttel együtt kidobni.
A károsanyag tartalmú elemeket/akkumulátorokat az itt
látható szimbólumok jelölik, amelyek a háztartási
szemét útján való eltávolítás tilalmára hívják fel a
figyelmet. A legfontosabb nehézfémek jelölései a
következők: Cd=kadmium, Hg=higany, Pb=ólom (a
jelölés az elemeken és akkumulátorokon pl. a szöveg
mellett látható kuka ikon alatt található).

A készülék akkumulátorát a töltés közben nem
szabad felügyelet nélkül hagyni.
Töltés közben tegye a készüléket hőálló
felületre. Töltés közben egy kis felmelegedés
normális dolog.

Az elhasznált elemeket, akkumulátorokat
ingyenesen lakóhelye hulladékgyűjtő helyén,
szaküzleteinkben vagy minden olyan helyen, ahol
elemeket, akkukat forgalmaznak.

Ne töltse a powerbanket, miközben külső készülékek
vannak rácsatlakoztatva. Ha ezt nem tartja be, a
készülék túlhevülhet és ennek következtében
tönkremehet.

Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és

Ne töltse a powerbanket a számítógépe USB 2.0-/USB 3.0
csatlakozójáról. Ekkor ugyanis ha a rendelkezésre álló
töltőáram nem elegendő, a számítógép elektromos
alkatrészei tönkremehetnek.

hozzájárul a környezete védelméhez.

Műszaki adatok:
a) Általános tudnivalók
Bemeneti feszültség/-áram.............. Mikro USB: 5 V/DC 2 A
USB-CTM: 5 V, 3 A; 9 V, 2 A; PD: max. 18 W
Kimeneti feszültség/-áram................... USB-A kimenet 2 (narancs):
5 V, 3 A; 9 V, 2 A; 12 V, 1,5 A
USB-A kimenet 1: 5 V, 2,4 A
USB-CTM be-/kimenet.................. 5 V, 3 A; 9 V, 2 A; PD: max. 18
W
Üzemeltetési/tárolási feltételek.................. 0 ... +45 °C, <85 % rF
(nem kondenzálódó)

b) rend. sz.: 2176717
Akku...................................................... LiPo, 10000 mAh, 37 Wh
Töltési időtartam (teljes töltés)............ Mikro USB: 5 V, 2 A (6,3
óra)
USB-CTM: 5 V, 3 A (4,2 óra)
USB-CTM: PD 18 W (3 óra)
Méret(H x Sz x Ma)..................... 135 x 69 x 15 mm
Súly ............................................................... 190 gramm

c) rend. sz.: 2176718
Akku...................................................... LiPo, 20000 mAh, 74 Wh
Töltési időtartam (teljes töltés)............ Mikro USB: 5 V, 2 A (12,5
óra)
USB-CTM: 5 V, 3 A (8,3 óra)
USB-CTM: PD 18 W (5,5 óra)
Méret(H x Sz x Ma)..................... 140 x 69 x 27 mm
Súly ............................................................... 366 g
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