Uživatelská příručka
Děkujeme, že jste si vybrali naši power banku DOCA 15000 se startovačem aut.
Při manipulaci dbejte bezpečnostních zásad použití elektronických spotřebičů.
Přečtěte si, prosím, pozorně veškeré instrukce a uchovejte příručku pro případnou potřebu.

Popis produktu

Návod k použití
Indikátor nabití
Zapnutím přístroje power banky přepínacím tlačítkem do polohy ON zjistíte dle počtu rozsvícených LED
diod přibližnou zbývající kapacitu baterie.
Ukazatel
nabití
Zbývající
kapacita

1 LED bliká

1 LED svítí

2 LED svítí

3 LED svítí

4 LED svítí

5%

25 %

50 %

75 %

100 %

Stav nabíjení power banky lze rozpoznat blikáním jedné z LED diod.

Nabíjení power banky
1.
2.
Nebo
1.
2.

Připojte A/C nabíječku do zásuvky
Propojte ji s 15V/1A vstupem power banky a Přepínací tlačítko přepněte do polohy “ON”
Připojte 15V nabíječku do zapalovače automobilu
Propojte ji s 15V/1A vstupem power banky a Přepínací tlačítko přepněte do polohy “ON”

Nastartování auta (12V)
1. Ujistěte se, že na Indikátoru nabití svítí minimálně 2 LED diody
2. Připojte č ervenou svorku startovacího kabelu ke kladné (+) svorce autobaterie a černou svorku
startovacího kabelu se zápornou (-) svorkou autobaterie
3. Zapojte startovací kabel do Zásuvky pro startovací kabel na power bance
4. Nastartujte auto
5. Jakmile auto nastartuje, vyjměte startovací kabel z power banky a během 30 sekund odpojte
černou svorku Startovacího kabelu od autobaterie, poté ihned odpojte také červenou svorku
6. Nechte auto nastartované na “neutral” alespoň 5 minut

Nabíjení mobilních telefonů či tabletu
1. Připojte USB nabíjecí kabel k USB 5V/2A výstupu power banky
2. Připojte nabíjecí kabel k Vašemu mobilnímu telefonu či tabletu a stiskněte Obsluhující tlačítko k
zahájení nabíjení.
LED diody Indikátoru nabití během nabíjení svítí.

Nabíjení notebooku
1. Ujistěte se ve specifikacích zařízení, jaké napětí potřebuje k bezproblémovému nabíjení, a to
12V/16V/16V
2. Zapněte power banku pomocí Přepínacího tlačítka do polohy „ON“ a následně stiskněte
Obsluhující tlačítko k vybrání správného napětí
Modré světlo – 12V/3A, zelené světlo - 16V/3A či červené světlo - 19V/3A
Poznámka: Změnu napětí lze provést během 5ti sekund od zapnutí power banky.
3.

Propojte power banku pomoci nabíjecího kabelu se zařízením

LED svítilna
Po zapnutí Přepínacího tlačítka do polohy „ON“ lze během 10 sekund zapnout LED svítilnu, a to
dvojitým stisknutím Obsluhujícího tlačítka. Stiskněte a držte Přepínací tlačítko k přepnutí režimu LED
svítilny: červené světlo, bílé světlo, blikající červené světlo, blikající bíle světlo

Technické specifikace
Velikost
Hmotnost:
Výstup:
Vstup:
Doba nabíjení:
Rozběhový proud:
Maximální proud:
Provozní teplota:

160x79x37,5mm
450g
5V-2A, 12V/16V/19V-3A, 12V Startovač aut
15V-1A
3 hodiny
900A
1100A
-25℃ - 65℃

Řešení komplikací
V případě, že power banka nereaguje v momentě stisknutí Přepínacího tlačítka, je pravděpodobné, že je to
způsobeno ochranou proti úplnému vybití či je zapnutý startovač automobilů. V případě úplného vybití
propojte 15V/1A vstup power banky se zásuvkou a dojte k opětovné aktivaci.

Toxické a zdraví škodlivé látky
Složení a množství v power bance
0

indikuje, že objem všech nebezpečných látek je pod MCV limitem, který je specifikován ve standardu
2016/66/EC (RoHs)

Upozornění
1. Ujistěte se, že modrá zástrčka je připojena do power banky k zásuvce pro startovací kabel opravdu
těsně. Při nedostatečném připojení není možné automobil nastartovat a mohlo by dojít ke zkratu
2. Ujistěte se, že svorky u startovacího kabelu jsou opravdu dobře a ve správném pořadí připojeny.
Zkontrolujte, zda místa pro připojení svorek na autobaterii nejsou zrezivělá či špinavá. Pokud jsou tři po
sobě následující pokusy o nastartování neúspěšné, přerušte proces a odpojte zařízení!!! Power banku
je třeba dobít. Pokud tento pokyn nedodržíte, power banka se nenávratně poškodí.
3. Odpojte power banku do 30ti sekund po nastartování automobilu. Nedodržení této lhůty je
nebezpečné.
4. Svorky startovacího kabelu neodpojujte zároveň. Může dojít ke zkratu či jinému nebezpečí.
5. Nepokoušejte se power banku rozebírat. Nebezpečí úrazu.

Při používaní power banky buďte opatrní a dodržujte bezpečnostní pokyny.
Ujistěte se, že při manipulaci nezletilou či neinformovanou osobou s power
bankou je přítomna zodpovědná osoba.
Nepoužívejte spotřebič jako hračku.
Zamezte styku power banky s vodou.
Nevystavujte power banku hořlavým a těkavým látkám a nemanipulujte se
spotřebičem v blízkosti výbušného prostředí.
Nepokoušejte se upravovat či rozebírat Startér na automobil včetně kabelů.
Opravu zajišťují pouze k tomu vyškolení specialisté.
Nevystavujte přístroj vysokým teplotám.
Nenechávejte přístroj v prostředí s teplotou vyšší než 70℃
Dodržujte, prosím, rozmezí teplot v okolním prostředí -40℃ – 60℃ při
nabíjení.
K nabíjení používejte příslušenství přiložené k power bance.

V extrémních podmínkách může dojít k vytékání tekutiny z baterie. V případě, že tekutina vyteče, opatrně
tekutinu vysušte. Zamezte styku tekutiny s pokožkou a očima. V případě, že se tekutina dostane na
pokožku či do očí, opláchněte postižené místo vodou a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc!
Nefunkční přístroj a baterie zlikvidujte, prosím, s ohledem na životní prostředí.

Informace o záruce
1. Reklamace je možná pouze po předložení originálního dokladu o koupi produktu od původního
zákazníka.
2. Záruka je neplatná v případě, že bylo odstraněno sériové číslo, datum nákupu nebo štítek.
3. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené nevhodným zacházením nebo vystavením přístroje
nevhodným okolním podmínkám.
4. Nezodpovídáme za ztrátu či poškození během přepravy nebo při použití nadměrné síly.
5. Veškeré nároky na reklamaci vztahující se na opravu či výměnu poškozeného přístroje jsou
vyřízeny na základě našeho uvážení.
6. V případě opravy či výměny přístroje bude reklamace vyřízena v zákonné lhůtě. Při opravě či
výměně může být použita funkční repasovaná součástka z jiného přístroje. Vyměněná součástka zůstává
v našem vlastnictví.
7. Spotřební součástky jako baterie nejsou předmětem záruky.

