
Powerbank 8000 mAh | Revolt PB-800.qi (ZX2867)

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Zawartość zestawu:

• powerbank

• kabel

• instrukcja obsługi.

Opcjonalnie wymagane:

• urządzenie przenośne z obsługą Qi

• zasilacz USB

• kabel ładujący USB-C.

Dane techniczne:

• akumulator: 8000 mAh, 3,7 V DC

• wejście: 5 V DC, 2.1 A

• wyjście: łącznie 5 V DC; USB 5 V DC, 2.1 A; podkładka ładująca 5 V, 1 A

• porty: wejście – gniazdo microUSB, gniazdo USB typu C; wyjście – podkładka ładująca,

gniazdo USB typu A

• podkładka ładująca: odległość ładowania 3-8 mm, moc 5 W

• wymiary: 74 x 135 x 18 mm

• waga: 205 g.

Szczegóły produktu

1. Gniazdo USB typu C 

2. Pierścień antypoślizgowy 

3. Strefa załadunku Qi 

4. Gniazdo microUSB 

5. Gniazdo USB-A

6. Dioda LED PW

7. Dioda LED Qi

8. Dioda LED akumulatora

9. Przycisk ON / OFF
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Przygotowanie

Ładowanie akumulatora

Twój  Powerbank  może  być  naładowany  przez  USB-C  lub  microUSB.  Aby  naładować  przez

gniazdo USB-C, będziesz potrzebował kabla USB-C (brak w zestawie).

1. Podłącz  kabel  ładujący  micro-USB  lub  USB-C  do  powerbanka  oraz  odpowiedniego

zasilacza USB.

2. Podłącz zasilacz USB do odpowiedniego źródła zasilania. Dioda LED PW w Powerbanku

świeci na czerwono, diody LED akumulatora wskazują aktualny poziom naładowania. Gdy

tylko wszystkie cztery diody LED baterii będą stale świecić na niebiesko, powerbank jest w

pełni naładowany.

Wskaźnik stanu naładowania akumulatora

Wskaźnik LED Akcja Pojemność

1 Świeci się 0-25%

1+2 Świeci się 25-50%

1+2+3 Świeci się 50-75%

1+2+3+4 Świeci się 75-100%

Użytkowanie

UWAGA!

Urządzenia  przenośne  mogą  być  ładowane  tylko  przez  gniazdo  USB  A  lub

powierzchnię Qi. Nigdy nie podłączaj urządzeń przenośnych do gniazda USB-C lub

microUSB!

Ładowanie urządzenia mobilnego przez gniazdo USB A

1. Podłącz urządzenie przenośne do gniazda USB-A swojego powerbanku.

2. Włącz  powerbank,  krótko  naciskając  przycisk  ON  /  IFF.  Diody  LED  PW i  Qi  migają

naprzemiennie przez krótki czas, a następnie dioda LED PW świeci ciągle na czerwono.

Diody LED akumulatora wskazują stan naładowania.

3. Urządzenie przenośne ładuje się. Odłącz go od powerbanku, gdy jest w pełni naładowane.

4. Wyłącz powerbank, naciskając i przytrzymując przycisk ON / OFF, aż wszystkie diody LED

zgasną.
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WSKAZÓWKA

Po trzech minutach bez wprowadzania danych, wymianie urządzenia mobilnego z

funkcją Qi- lub podłączeniu urządzenia, które ma być ładowane, powerbank wyłączy

się automatycznie.

Ładowanie urządzenia mobilnego przez strefę ładunkową Qi

WSKAZÓWKA

Ładowanie bezprzewodowe jest możliwe tylko wtedy, gdy urządzenie przenośne jest

zdolne do pracy w trybie Qi lub jest wyposażone w pokrywę ładującą Qi.

1. Umieść powerbank na równej, stabilnej powierzchni.

2. Włącz  powerbank,  krótko  naciskając  przycisk  ON  /  IFF.  Diody  LED  PW i  Qi  migają

naprzemiennie przez krótki czas, a następnie dioda LED PW świeci ciągle na czerwono.

Diody LED akumulatora wskazują stan naładowania.

3. Umieść  mobilne  urządzenie  z  obsługą  Qi  w  środku  strefy  załadunku  Qi.  Urządzenie

przenośne ładuje się, dioda LED Qi świeci się na zielono.

4. Gdy urządzenie przenośne jest w pełni naładowane można jest podnieść. Dioda LED Qi

gaśnie.

5. Wyłącz powerbank, naciskając i przytrzymując przycisk ON / OFF, aż wszystkie diody LED

zgasną.

Bezpieczeństwo

• Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z zasadami prawidłowego korzystania

z produktu. Zaleca się przechowywanie instrukcji w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie

potrzeby mogli Państwo zweryfikować informacje.

• Wszelkie modyfikacje produktu obniżają poziom jego bezpieczeństwa. UWAGA! Istnieje

ryzyko obrażeń!

• Wszelkie  modyfikacje  i  naprawy urządzenia  lub  akcesoriów mogą  być  przeprowadzane

wyłącznie przez producenta lub osoby wyraźnie do tego upoważnione przez producenta. 

• Upewnij się, że produkt jest ładowany z łatwo dostępnego gniazdka, aby można było szybko

odłączyć produkt od zasilania prądem zmiennym w sytuacjach awaryjnych.

• Nie należy rozkładać ani naprawiać urządzenia samodzielnie!

• Zaleca się ostrożne obchodzenie się z produktem. Produkt może ulec uszkodzeniu w wyniku

uderzenia, wstrząsów lub upadku nawet z niewielkiej wysokości.
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• Produkt należy trzymać z dala od wilgoci i wysokiej temperatury.

• Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie oraz innych płynach.

• Powerbank nie jest przeznaczony dla dzieci.

• Nie  podgrzewać  akumulatora  powyżej  60  °C  i  nie  wolno  wrzucać  go  do  ognia:  grozi

pożarem i wybuchem!

• Nie próbuj otwierać akumulatorów.

• Podczas ładowania akumulatora należy przebywać w jego pobliżu i regularnie sprawdzać

jego temperaturę. W przypadku silnego przegrzania należy natychmiast przerwać ładowanie.

Bateria, która nagrzewa się lub odkształca podczas ładowania, jest uszkodzona i nie wolno

jej ponownie używać.

• Nie  wolno  narażać  akumulatora  na  obciążenia  mechaniczne.  Należyunikać  upuszczania,

uderzania, zginania lub cięcia baterii.

• Nigdy nie rozładowuj całkowicie baterii, co skróci jej żywotność.

• Jeżeli akumulator ma być przechowywany przez dłuższy okres czasu, zaleca się pojemność

resztkową wynoszącą ok. 30% pojemności ładowania.

• Unikaj bezpośredniego nasłonecznienia w miejscu przechowywania. Idealna temperatura to

10 - 20 °C.

• Ładować  tylko  urządzenia  przenośne  w  gnieździe  USB-A  lub  poprzez  powierzchnię

ładującą Qi. Gniazda USB-C i micro-USB służą do ładowania Powerbanku.

• Nigdy nie należy dotykać urządzenia mokrymi rękami.  Nie należy eksploatować urządzenia

na zewnątrz lub w pomieszczeniach o dużej wilgotności powietrza. 

• Przed  każdym uruchomieniem należy  sprawdzić  urządzenie  pod kątem uszkodzeń.  Jeśli

urządzenie, kabel lub wtyczka wykazują widoczne uszkodzenia, urządzenie nie może być

używane.  Nie  należy  używać  urządzenia,  które  nie  działa  prawidłowo  lub  zostało

upuszczone.

• Produkt  należy  stosować  wyłącznie  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem.  Każde  inne

zastosowanie może spowodować uszkodzenie produktu lub jego otoczenia.

• Do ładowania urządzenia należy używać wyłącznie dostarczonych akcesoriów.

• Wszelkie  prawa  do  wprowadzania  zmian  technicznych  oraz  eliminacji  błędów  są

zastrzeżone.
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Ważne wskazówki dotyczące utylizacji

Urządzenia elektrycznego nie zalicza się do odpadów gospodarstwa domowego. W celu właściwej

utylizacji  urządzenia należy skontaktować się  z  organizacją  odpowiedzialną za  zbiórkę elektro-

odpadów w wybranej miejscowości.

Deklaracja zgodności

PEARL.GmbH oświadcza, że produkt ZX-2867-675 jest zgodny z dyrektywą RoHS 2011/65/UE

oraz dyrektywą EMC 2014/30/UE.
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