
 

ŠKODA FÉMHÁZAS POWERBANK 10000 mAh 

 
 
 

 Használati útmutató 
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Első lépések:  
 

A ŠKODA fémházas powerbank előzetesen feltöltött és 
használatra kész. A powerbank bekapcsolásához nyomja meg 
az oldalán lévő gombot. 
Az aktuális töltöttségi állapotot a töltöttségi állapot 
LED-kijelzőn ellenőrizheti. 

 

 
① Be-/kikapcsoló 
       gomb 
② USB-kimenet 1  
③ USB-kimenet 2 

④ Micro USB 5V/2.0A 
bemenet 

⑤ LED-kijelző 
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Töltés:  
 

A ŠKODA fémházas powerbank mobiltelefonok és más 
kisméretű hordozható elektronikus készülékek feltöltésére 
alkalmas eszköz. Teljesen feltölthető vele iPhone, android 
készülék, vagy bármely más általánosan elterjedt 
mobiltelefon. 

A powerbank feltöltése 
• Csatlakoztassa a mellékelt kábelt a hálózati adapter, vagy a 
számítógépe USB-csatlakozójához. A kábel USB-csatlakozóját 
csatlakoztassa az adapterhez, a micro USB csatlakozót pedig a 
powerbankhez. 
• Amennyiben a powerbank teljesen lemerült, a teljes 
töltöttség elérése körülbelül 5-6 órát vesz igénybe. 
• Ha a powerbank teljesen feltöltött, válassza le a 

feszültségforrásról. 
 

Mobiltelefon illetve más eszköz feltöltése 
• Csatlakoztassa a kábelt a powerbank USB-
csatlakozójához, a kábel másik végét a feltölteni kívánt 
eszközhöz. 
• Az eszköz a töltöttségi állapotot a szokásos módon 
jelzi ki. 
• Miután az eszközét feltöltötte, töltse újra a 
powerbanket a következő használat előtt. 
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Termékleírás:  

 
Termék neve: Fémházas powerbank 

Modell: 000051729D 

Akkumulátor típusa: Li-ion polimer 

Az akkumulátor 
névleges kapacitása:  

10000 mAh 3,7 V (37 Wh) 

Bemenet: DC 5V / 2.0 max-micro USB 

Kimenet: DC 5V /2.0A--Dual USB 

Anyag: alumínium ötvözet 

Méret: 139 x 68 x 15 mm 

Tömeg: 245 g 

Töltési idő: 5-6 óra 
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 Termékjellemzők:  
 

Gyors töltés, nagy töltési hatásfok 
Nagy biztonságú és stabilitású Li-ion polimer 
akkumulátor  
LED-es töltöttségi szint kijelzés 
Kismértékű önkisülés  
Hosszú készenléti idő 
Alkalmas mobiltelefonok, iPad-ek és sok más, 5 V 
egyenáramú (DC), USB-energiaforrást igénylő eszköz 
töltésére. 
Intelligens védelmi rendszer biztosítja a védelmet 
túltöltés, kisülés és rövidzárlat ellen. 

 

 A csomag tartalma:  
 

1x fémházas powerbank 
1x 3-az-1-ben töltőkábel (USB-C, micro USB, világítás) 
1x használati útmutató 
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 Tanúsítványok:  
 

Az eszköz megfelel az EU elektromágneses és elektromos 
berendezések biztonságára vonatkozó jogszabályainak és 
előírásainak. CE- és RoHS megfelelőség. 

 

Hulladékkezelés és újrahasznosítás:  

 
A csomagolóanyag hulladékként történő elhelyezése 
kommunális hulladéktárolóban.  
A termék hulladékként történő elhelyezése elektronikus és 
elektromos hulladék újrahasznosítására kijelölt gyűjtőhelyen. 



6 

 

 Ápolás és karbantartás:  
 

Ez egy kitűnő tervezésű és kivitelezésű termék, melyet 
kellő gondossággal kell kezelni. A következő tanácsok 
segítik a termék működőképességének biztosítását és a 
jótállás feltételeinek teljesítését. 

1. Tartsa szárazon a terméket. Az eső, a páratartalom és 
más, ásványi anyagokat tartalmazó folyadékok korróziót 
okoznak az elektromos áramkörökben. Amennyiben a 
termék nedves lesz, kapcsolja ki teljesen és szárítsa meg. 

2. Ne tárolja a terméket poros helyen! 

3. Ne tárolja a terméket meleg helyen! A magas 
hőmérséklet károsíthatja az akkumulátort, olvadást 
okozhat a termék belsejében, a termék deformálódását 
okozhatja, és megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. 

4. Ne tárolja a terméket hideg helyen! Ha az eszközt 
hidegről meleg helyre viszi, pára csapódhat le, amely 
károsíthatja a készülék belsejében lévő áramköri lapot. 

5. A terméket ne ejtse le, ne rázza, és ne kezelje durván!  Ez 
károsíthatja a belső alkatrészeket. 

6. Ne tisztítsa a terméket agresszív vegyszerrel! 

7. Ne fesse be a terméket! Ez a termék külső 
alkatrészeinek nem megfelelő működését okozhatja. 

8. Ha a termék nem működik megfelelően, forduljon a 
vevőszolgálathoz. 
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