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s powerbankou
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Bezpečnostní pokyny
Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte
tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu,
aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.
Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu.
Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.
Účel použití
T ato powerbanka je určena k nabíjení nejrůznějších mobilních zařízení napájených akumulátory s nabíjecím napětím
5 V, jako jsou např. mobilní telefony, smartphony apod.
Powerbanka je určena k soukromému používání a není
vhodná ke komerčnímu užití.
Powerbanka je koncipována pro používání ve vnitřních
prostorách.
Powerbanku lze dobíjet přes port USB počítače nebo
pomocí síťového adaptéru USB (není součástí dodávky).
Výrobek používejte pouze v mírných klimatických
podmínkách.
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NEBEZPEČÍ pro děti
• Děti nerozpoznají nebezpečí, která mohou vzniknout
při nesprávném zacházení s elektrickými přístroji.
Proto výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.
• Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí.
Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!
VÝSTRAHA před požárem
• Powerbanka a mobilní zařízení se během nabíjecího
procesu zahřívají. Nezakrývejte je.
• Powerbanku nepoužívejte v blízkosti výbušných plynů.
VÝSTRAHA před nebezpečím poranění
• Nabíjejte pouze mobilní zařízení s integrovanými akumulátory dimenzovanými na vstupní napětí minimálně 5,0 V.
Nepokoušejte se připojovat jiná zařízení nebo nabíjet
jednotlivé akumulátory přímo. Běžné baterie se nesmějí
nabíjet!
• Výrobek nevystavujte otevřenému ohni, vodě, vlhkému
prostředí, vysokým teplotám, přímému slunečnímu
záření apod. Hrozí nebezpečí přehřátí, výbuchu a zkratu.
• Chraňte výrobek před nárazy, srážkami, otřesy a jinými
mechanickými vlivy.
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• Výrobek nerozebírejte. Neprovádějte na přístroji žádné
změny. Neodbornými opravami se uživatel vystavuje
značným rizikům. Případné opravy přístroje nechávejte
provádět v odborném servisu.
• Powerbanka je pevně zabudovaná ve výrobku. Není možné
ji vyměnit ani ji nesmíte vyměňovat Vy sami.
POZOR na věcné škody
• K čištění přístroje nepoužívejte žíraviny ani agresivní
nebo abrazivní čisticí prostředky.
• Výrobek používejte pouze při okolní teplotě od 0 °C
do +35 °C (při nabíjení), od -10 do +40 °C (při vybíjení)
a při vlhkosti vzduchu od 40 do 70 %.
Upozornění
Pokud budete chtít powerbanku vzít s sebou do letadla,
informujte se před odletem u dané letecké společnosti,
jestli si powerbanku můžete vzít s sebou, a za jakých
podmínek.
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Přehled (rozsah dodávky)
kontrolka

posuvný vypínač

vstup micro USB

Další rozsah dodávky
(bez vyobrazení):
adaptérová zástrčka
(USB C na micro USB)

(k nabíjení samotné
powerbanky)

Lightning zdířka
kroužek
k připevnění
klíčů
zdířka USB (typ C)

posuvný
vypínač

Použití
• Abyste zajistili bezproblémovou funkci powerbanky,
pravidelně ji nabíjejte.
• Pokud vnitřní kapacita powerbanky příliš silně
klesne nebo se vyskytnou problémy s elektronikou,
powerbanka se vypne, aby nedošlo k poškození
zařízení připojeného k nabíjení.
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Nabíjení powerbanky
	Budete potřebovat nabíjecí
kabel USB se zástrčkou USB-A
PC/Mac
a micro USB.
kontrolka

USB

1.	Powerbanku připojte pomocí
nabíjecího kabelu USB
do portu USB počítače nebo
síťového adaptéru s portem
USB (není součástí balení) tak,
jak je znázorněno na obrázku.
Nabíjení se spustí automaticky.

Během nabíjení bliká kontrolka červeně. Až kontrolka bude
svítit trvale červeně, je powerbanka zcela nabitá.
2. Po použití vytáhněte nabíjecí kabel USB z portu USB
počítače nebo síťového adaptéru USB a z portu USB
powerbanky.
Nabíjení mobilních zařízení s akumulátory (např.
smartphonů) pomocí powerbanky.
• Dbejte také pokynů uvedených v návodu k použití
Vašeho mobilního zařízení.
• V jednu chvíli můžete používat pouze jednu zdířku.
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1.	Horní, resp. dolní posuvný
vypínač posuňte až nadoraz dopředu.

2.	Powerbanku připojte
k zařízení, které chcete
nabíjet.
Nabíjení se spustí automaticky.
Kontrolka ...
...	svítí modře během nabíjení
koncového zařízení.
...	bliká modře, pokud powerbanka nemá dostatečnou
nabíjecí kapacitu k nabití
připojeného koncového
zařízení. 
Před dalším použitím
musíte powerbanku nabít.
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Doba nabíjení závisí na kapacitě akumulátoru zařízení,
které chcete nabíjet.
MM Pokud se zařízení nabilo nebo chcete nabíjení předběžně
ukončit, vytáhněte powerbanku jednoduše z koncového
zařízení.
• Powerbanka se automaticky vypne, jakmile bude
připojené zařízení úplně nabité.
• Po odstranění mobilního zařízení z powerbanky
bude kontrolka powerbanky blikat, resp. svítit ještě
přibližně dalších 30 sekund.
• Pokud budete do powerbanky připojovat za účelem
nabíjení mobilní zařízení s příkonem proudu nižším
než 85 mA, vypne se powerbanka po krátké době
automaticky, protože nerozezná dané zařízení jako
odběratele.
Resetování
Elektromagnetické záření v okolí powerbanky může vést
k poruchám funkčnosti. Nefunguje-li powerbanka správně,
vytáhněte ji na pár minut z koncového zařízení a poté ji
opět připojte.
Pokud nabíjení koncového zařízení stále nefunguje,
powerbanku nejprve nabijte.
8

Závada / náprava
Zařízení připojené za účelem nabíjení se nenabíjí
• Je powerbanka nabitá? Pokud kontrolka nebliká modře
nebo nesvítí, je powerbanka vybitá.
• Pokud používáte powerbanku v blízkosti silných magnetických polí (např. u televizorů nebo reproduktorů),
může dojít k chybné funkci. Powerbanku přemístěte,
přerušte spojení mezi zařízením, které chcete nabíjet,
s powerbankou a znovu je propojte.
Powerbanka se po krátké době automaticky vypne
• Nemá nabíjené zařízení příkon nižší než 85 mA a nebylo
tedy nerozpoznáno jako spotřebič?
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Technické parametry
Model:					607 036
Akumulátor:				
lithium-polymerový, 1000 mAh
(nelze vyměnit)
(testováno podle UN 38.3) Jmenovitá energie: 3,7 Wh
Vstup:					DC 5V/1A, 			
Výstup:					DC 5V/1A
Doba nabíjení
(powerbanka):			
Okolní teplota:			

cca 1 hod.
0 až +35 °C (během nabíjení)
-10 °C až +40 °C (během vybíjení)

Made exclusively for:		Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.cz
Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo
technických a vzhledových změn.
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Likvidace
Výrobek a jeho obal byly zhotoveny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu
a chrání životní prostředí.
Obal roztřiďte a zlikvidujte. Využijte místních možností
ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.
Přístroje označené tímto symbolem se nesmí
vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje
jste ze zákona povinni likvidovat odděleně
od domovního odpadu.
Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky.
Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci
škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace
o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají
staré přístroje, získáte u obecní nebo městské
správy.
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 aterie a akumulátory nepatří do domovního
B
odpadu! Vybité baterie a akumulátory jste ze
zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené
obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.
Pozor! Tento přístroj obsahuje akumulátor, který je z bezpečnostních důvodů pevně namontovaný ve výrobku a není
jej možné vyjmout, aniž byste zničili plášť výrobku.
Neodborná demontáž představuje bezpečnostní riziko.
Proto přístroj odevzdejte neotevřený na sběrném místě,
které odborně zlikviduje přístroj i akumulátor.

Číslo výrobku: 607 036

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.cz
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