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Tisztelt Vásárló!

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Az útmutató fontos információkat tartalmaz a termék rendeltetésszerű 

használatával kapcsolatban. Üzembe helyezés előtt olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi áttekin-

tésre is! Ha továbbajándékozza vagy kölcsönadja a terméket, mellékelje hozzá az útmutatót is.

Felhasználási cél

Univerzális outdoor szolár töltő beépített Li-Pol elemmel és vészvilágítással. Használható mobiltelefon, GPS, MP3 és 

egyéb elektronikus készülékek feltöltésére. Feltölthető szolár panellel, USB csatlakoztatással közvetlenül számító-

gépről vagy mobiltelefon töltővel.

Jellemzők

Modell: PM-PB144, Kapacitás: 5000 mAh, Elemtípus: Li-Pol

Szolár panel: 1, Szolár panel típus: monokristályos, Szolár panel kimenet: 5V/1,2W (max)

Bemenet: 5V 1A, Kimenet: DC 5 V  / 2 x 1 A

LED: 1,2 W, Mérete: 142×75×13.6 mm, Tömege: 150 g, Vízálló

A készlet tartalma: csatlakoztató/töltő USB kábel & kampó a felakasztáshoz (a készlet része)

A termék részei:

MicroUSB
TÖLTŐ BEMENET

USB TÖLTŐ KIMENET 1 

USB TÖLTŐ KIMENET 2 

LED LÁMPA

ON GOMB

SZOLÁR PANEL

LED INDIKÁTOR



A Power Bank feltötlése

1) Feltöltés a szolár panellel: Ha a szolár panelt napfényre helyezi elkezdi feltölteni az elemet. Tartsa be az útmutató 

végén található, a szolár panellel való feltöltésre vonatkozó utasításokat. 

2) AC adapterrel: csatlakoztassa az USB kábelt hálózati USB adapterhez (nem része a készletnek) és csatlakoztassa a  

mini USB konnektort a  Power Bank bemeneti nyílásához.

3) Számítógépről: csatlakoztassa az USB kábelt számítógéphez és csatlakoztassa a  mini USB konnektort a  Power 

Bank bemeneti nyílásához. 

Számítógépről vagy AC adapterrel történő feltöltéskor villognak a kék LED diódák. A teljes feltöltés után folyamato-

san világítanak. Ezután vegye le a készüléket a töltőről.

Megjegyzés: Feltöltéskor a Power Pack elemének hőmérséklete megemelkedhet. 

Fontos fi gyelmeztetés: A Power Pack elemének  első feltöltésekor használjon AC USB adaptert vagy töltse fel szá-

mítógépről. A szolár panellel történő feltöltés hosszú időt vesz igénybe.

Töltés: 
A Power Bank két USB kimenettel rendelkezik mobiltelefonok, GPS, MP3 és elektronikus készülékek feltöltésére. 

A készülék Power Bankhoz való csatlakoztatása után a LED indikátor kéken világít és elkezdődik az elemállapot 

ellenőrzése.

Vészvilágítás:
A Power Bank felső részén található a LED lámpa. A bekapcsoláshoz tartsa lenyomva hosszan (kb. 2 – 3 másodperc) 

az ON gombot. Ismételt megnyomással kapcsolhatja ki.

 

Elemállapot ellenőrzése:
Az ON gomb rövid megnyomása után felvillanak a kék LED diódák. Mennyiségük jelzi az elem feltöltöttségi szintjét. 

A diódák ezután maguktól kialszanak.

Figyelmeztetések a szolár panellel és a Power Bank elemével kapcsolatban:
Ne szúrja át, ne dobálja és semmilyen módon ne próbálja átalakítani a készüléket. 

Ne dobja a terméket tűzbe. 

Ne tegye ki a terméket tűz és egyéb hőforrás hatásának. 

Soha ne zárja rövidre az elemet és a szolár panelt. 

Kerülje a statikus elektromosság, erős mágneses mező és sugárzás hatását. 

Ne használja tovább a készüléket, ha az szokatlan szagot áraszt, tűlforrósodott vagy egyéb rendellenességet észlel. 

A terméket gyermekek nem használhatják! 

A készüléket száraz helyen üzemeltesse és tárolja. 

Ne töltse a Power Bank elemét 0 °C-nál alacsonyabb környezeti hőmérsékleten. Ügyeljen rá, hogy a Power Bank fel-

töltése 0 °C - 40 °C közötti hőmérséklet mellett történjen. Egyéb körülmények között történő feltöltése ronthatja az 

elem teljesítményét és csökkentheti élettartamát. 

A Power Bankot száraz, hűvös helyen tárolja 25 °C élettartamának megőrzése érdekében. Ne tárolja és ne használja a 

készüléket forró környezetben, közvetlen napfénynek kitéve, gépjárműben hagyva forró időben stb..



Környezetvédelem

A termék élettartamának lejárta vagy a teljes megrongálódás után, amikor a javítása már nem gaz-

daságos, ne dobja a háztartási szemétgyűjtőbe, hanem szedje szét alapanyagai szerint és a környe-

zetvédelmi előírásoknak megfelelően adja le az egyes anyagokat a kijelölt gyűjtőhelyeken. A helyes 

megsemmisítéssel hozzájárul a természeti értékek és az emberi egészség megőrzéséhez, melyeket a 

helytelen szemétlerakás súlyosan károsíthat. További információkról érdeklődjön a legközelebbi szemétgyűjtő he-

lyen vagy az illetékes helyi hivatalban. A helytelen megsemmisítés és szemetelés a nemzetközi előírások alapján sú-

lyos büntetéseket vonhat maga után.

Szerviz

Ha a vásárlás után a termék állapotában bármilyen hibát észlel, hívja ügyfélszolgálatunkat. Használat közben mindig 

tartsa be a használati útmutatóban leírtakat. A használati útmutatóval eltérő, helytelen használat és mindennemű 

sajátkezű javítás esetén a garancia érvényét veszti.

A garancia nem vonatkozik

• a rendszeres használat során bekövetkező természetes alkatrészkopásra, elhasználódásra

• a nem megfelelő karbantartás következtében fellépő meghibásodásokra (pl. tisztítás, tárolás stb.)

•  külső körülmények okozta meghibásodásokra (pl. klimatikus hatások, poros környezet, nem rendeltetésszerű hasz-

nálat stb.)

• a termék leesése, ütközése, egyéb baleset következtében keletkezett mechanikus sérülésekre.

• a nem szakszerű használat, túlterhelés, nem megfelelő kiegészítők használata során fellépő meghibásodásokra.

A reklamációra visszaküldött termékek esetében a nem megfelelően bebiztosított szállítási körülmények során fel-

lépő meghibásodásokért a termék tulajdonosa felelős. 

A forgalmazó fenntartja a jogot az útmutató megváltoztatására a termék továbbfejlesztése céljából, és nem 
felel az esetleges nyomdai hibákért. Az ábrákon szereplő modell különbözhet a valódi terméktől.

Az útmutató elektronikus változatban letölthető a www.tvproducts.hu oldalról.


