A főkapcsoló egyszeri megnyomásakor megjeleníthető az aktuális
töltöttségi szint. A főkapcsoló kétszeri megnyomásával a készülék
kikapcsolható.
Az vonatkozó töltöttségi szint számértéke készenlét és kimeneti (töltés) módban leolvasható a kijelzőről.
Töltés közben a vonatkozó elektromos számérték világít, és egy
számjegy villog.
Teljes feltöltődéskor hosszabb időn át 100-as érték lesz látható a
kijelzőn.

YUBO 10000 mAh
POWERBANK
Cikkszám:
YUBPB10

Figyelem!
Kisméretű eszköz töltésekor előfordulhat, hogy a powerbank nem
ismeri fel a kimeneti állapotot, azaz a folyamatban lévő töltést, de ez
nincs hatással magára a töltési funkcióra.
Abban az esetben, ha a készülék a töltendő eszköz csatlakoztatásakor nem kapcsol be, működésbe lépett a túltöltés elleni védelem,
ezért használat előtt manuálisan kell a bekapcsolást elvégeznie.
A töltéshez használja a mellékelt kábelt.
VIGYÁZAT! A termék nem tartható és használható nyílt láng
és/vagy erősen sugárzó hőforrás közelében, valamint magas
hőmérsékletű helyen. Tűzbe dobni tilos!

Garanciális tudnivalók

A jogszabályi előírásoknak megfelelően. Lásd a mellékelt jótállási
jegyen.
1 év gyártói garancia.

Használati útmutató

Műszaki adatok

Tisztelt Vásárlónk!
Köszönjük, hogy megvásárolta a YUBO 10000 mAh töltéstároló képességű „powerbankot” (külső akkumulátort). A készülék használatbavétele előtt tanulmányozza rövid útmutatónkat.

Csatlakozók:
Egyéb tulajdonságok:

2db USB; 1db micro USB; 1dbUSB-C
5 V lítium-ion akkumulátor; minimum
500 töltés ciklus; töltés 100%-ig kb. 6
óra alatt
Gyártó:
Yubo
Gyártó által vállalt garancia: 1 év
Kimeneti értékek:
5 V; max. 2.4 A
Szín:
fekete
Tartozékok:
1db powerbank, 1db 20 cm USB micro USB kábel
Töltés módja:
Powerbank
Töltéstároló képesség:
10000 mAh / 37 Wh

A készülék részei

A készülék leírása és használata

Az előlap felső részén található digitális kijelzőn olvasható le a powerbank aktuális töltöttségi szintje.
A készülék jobb oldalán a főkapcsoló, felső részén négy csatlakozóaljzat (Kimeneti: 1. USB, 2. USB; Bemeneti: Micro, Type-C) található. A két középső 5V/2A aljzat (Micro, Type-C) bemeneti csatlakozóként szolgál és a maximális bemeneti tápfeszültség 5,5V lehet.

A két kimeneti USB-aljzat a csatlakoztatott külső eszközök töltésére
szolgál. Ezek kimeneti paraméterei: 5V/2,1A.

Ezt a használati utasítást a Leitz-Hungaria Kft fordította Önnek!
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