MAGYAR

WEEE Number: 80133970

Használati útmutató
POWERBANK
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(HU) BEVEZETÉS
Köszönjük, hogy választotta és megvásárolta a V-TAC terméket. V-TAC nyújtja Önnek a legjobb szolgáltatást. Kérjük, a
szerelés előtt ﬁgyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat és óvja ezt a kézikönyvet későbbi használatra. Ha további
kérdései vannak, kérjük, forduljon forgalmazójához vagy helyi eladójához, akitől megvásárolta a terméket. Ők
képzettek és készek a legjobb szolgálatra.
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MŰSZAKI ADATOK

Ba�ery
Model Number Capacity

Output
Rated
Capacity

Input

Ba�ery Type

VT-3510
With micro cable/ 5000mAh
With type-c cable
3250mAh DC:5V, 2.0A Li-Polymer
DC:5V, 2.0A
VT-3511
10000mAh 6500mAh Type-c 5V,2.0A Li-Polymer

VT-3503

5000mAh 3250mAh DC:5V, 2.0A Li-Polymer

VT-3502

20000mAh 13000mAh DC:5V, 2.0A Li-Polymer

Output Port

Port 1: DC 5V, 2.1A
Port 1: DC 5V, 2.1A
Port 1: DC 5V, 2.1A
Port 2: DC 5V, 2.1A
Port 1: DC 5V, 2.1A
Port 2: DC 5V, 2.1A

BEVEZETÉS
Ez a termék könnyű, környezetbaráti, nagy kapacitású, elegáns mobil
készülék hordozható eszközökhöz bárhol és bármikor. Ez a termék nagy
teljesítményű lítium-ion akkumulátort tartalmaz. A Micro USB kábellel nem
csak közvetlenül hordozható eszközöket tud táplálni, hanem feltöltheti a
beépített akkumulátort is. Megfelelő tartalék energiát biztosít a vad expedícióhoz, utazáshoz, kalandhoz és haza utazáshoz is.
ALKALMAZANDÓ
1. Alkalmas iPhone, iPod, Táblagép, legtöbb mobiltelefon és digitális termék
számára.
2. Alkalmas PSP, NDSI, NDSL kézi videojátékokhoz.
3. Alkalmas MP3, MP4, MP5, e-könyvek, GPS, walkie-talkie hordozható
rádiókhoz.
4. Standard USB interfész kimenet, kompatibilis az összes USB töltőkkel.
MŰKÖDÉSI JELLEMZŐK
1. Egyszerű használat, egyszerűen válassza ki a feltöltendő csatlakozót.
2. Plug & play, automatikus alvó üzemmód funkció, ha az eszköz aktuális
kimenete automatikusan alvó üzemmódba nem kerül.
3. Rövidzárlat védelem, túl feltöltés elleni védelem, túl kisülés elleni védelem,
lítium intelligens védelme, magas konverziós hatékonyság, szivárgásvédelem.
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HOGYAN KELL HASZNÁLNI

1. Kijelző kapacitás (Megjegyzés: LED-es kijelzővel rendelkező modellek
esetén alkalmazható):
Nyomja meg a vezérlőgombot, a kapacitás LED világít, 10 másodperccel
később automatikusan kikapcsol.
4 LED világít: 75% ~ 100% maradt.
3 LED világít: 50% ~ 75% maradt.
2 LED világít: 25% 50% maradt.
1 LED világít: kevesebb mint 25%
2. LED-es világítás (Megjegyzés: LED-es zseblámpával rendelkező modellekhez alkalmazható)
Nyomja meg a vezérlőgombot 2 másodpercig, a zseblámpa bekapcsol.
Nyomja meg a vezérlőgombot több mint 2 másodpercig a zseblámpa kikapcsolásához.
3. Töltse fel a hordozható hálózati bankot
A számítógép USB vagy USB töltőjének szabványos kábelcsatlakozója van, a
mobil tápellátás Micro USB-jéhez csatlakozik, automatikus ébresztés. Töltés
közben az akkumulátor jelzőfénye bekapcsol; a teljes teljesítmény jelzőfény
jelzi, hogy a töltés befejeződött.
4. Használjon hordozható hálózati bankot bármely digitális eszköz
áramellátásához. A digitális termékek kábelét és adapterét használva az
elektronikus kapcsoló automatikusan nyitva lesz, 5V-os kimeneti feszültséget
használva. (Lásd 3. ábrát)
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MEGJEGYZÉS:
Ahhoz, hogy biztosítsa a termék biztonságos működését, kérjük, mielőtt
használná, olvassa el figyelmesen a kézikönyvet:
A. Figyelem:
1. A mobil áramellátás beépített lítium-ion akkumulátor, ne használjon
fémtárgyakat rövidzárlati termékekre, hogy elkerülje a berendezések
meghibásodását és a biztonsági kockázatokat.
2. Nem szabad forró és nedves környezetben elhelyezni.
3. Nem szabat lebontani vagy mobil készülék akkumulátorrá átalakítani.
4. A berendezésnek meg kell felelnie az egyenáram használatához szükséges előírásoknak, más tápegység használata tüzet vagy hibás működést
okozhat.
5. A termékre gyakorolt erős hatás tüzet vagy robbanást okozhat.
B. Használati feltételek
1. Ha a terméket először használja, vagy ha nem használják sokáig, a
tápegység 8-10 órát igényel a teljes töltéshez.
2. -10° C és + 45'C közötti hőmérséklet-tartomány a legjobb töltési eredmények eléréséhez, kérjük, használja a készüléket megfelelő hőmérsékleti
körülmények között.
3. A töltés és használat során a termék enyhén felmelegedhet, ami normális
és nem hibás.
4. Ha a termékeket nem használják hosszú ideig, akkor legalább háromhavonta kell tölteniük a töltési tulajdonságok fenntartása érdekében.
5. Hosszú ideig nem használt mobil bank teljesítményveszteséget szenved,
ami normális önkisüléses jelenség, ha használatra késznek kell lennie,
kérjük, töltse fel újra.
6. Tartsa a mobil tápegységet tisztán, tisztítsa meg száraz ruhával mielőtt
használná, ha a port szennyezett.
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