Doca D-G600
Powerbanka pro
nastartování vozidla

Uživatelská
příručka
Děkujeme za nákup naší powerbanky pro nastartování
vozidla. Prosím vždy dodržujte bezpečnostní pokyny. Před
použitím si prostudujte tento manuál.

Popis produktu
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16.

220V výstup
Krytka pro 220V výstup
LED lampa
12V přípojka pro kabely k vozidlu
Krytka pro 12V přípojku pro kabely k vozidlu
LED svítilna
Přípojka pro nabíjení laptopu
Funkční tlačítko
Indikátor dobíjení laptopu
5V/1A USB výstup
5V/2.1A USB výstup
Ukazatel kapacity baterie
Zapínací ovladač
12.6V/5A vstup
Pojistka
Indikátor stavu

Funkce zapínacího ovladače
Otočte ovladač na ON pro zapnutí 220V výstupu.
Otočte ovladač OFF a dojde k vypnutí powerbanky.
Otočte ovladač na ON- pro zapnutí 5V, 12V, 16V, 19V
výstupu.
Otočte ovladač na ON-- pro zprovoznění 5V, 12V, 16V, 19V a
navíc 220 V.
Otočte ovladač na ON, dvakrát stiskněte funkční tlačítko pro
zapnutí LED lampy. Znovu dvakrát stiskněte funkční tlačítko
pro zapnutí LED svítilny. Držte stisknuté funkční tlačítko pro
korekci jasu.
Otočte ovladač na ON- nebo ON-- a stiskem funkčního tlačítka
vyberte výstup 12V, 16V nebo 19V. Po 5 sekundách stiskněte
dvakrát funkční tlačítko pro zapnutí LED lampy. Znovu dvakrát
stiskněte funkční tlačítko pro zapnutí LED svítilny. Držte
stisknuté funkční tlačítko pro korekci jasu.
Pozn. přepněte powerbanku na OFF, pokud ji delší dobu
nevyužíváte.

Nabíjení přes externí zdroj energie
Připojte adaptér k powerbance, do vstupu 12.6V/5A (č. 14).
Ukazatel dobíjení začne blikat.

Pozn. používejte pouze 5A adaptér, jinak by mohlo dojít
k poškození zřízení!

Postup zprovoznění autobaterie
Ujistěte se, že indikátor kapacity baterie ukazuje nejméně
20 %.
Připojte startovací kabely. Nejprve připojte kabely
k autobaterii ve vozidle (červenou svorku na +, černou na –) a
poté druhý konec kabelu připojte k powerbance.
Pokuste se nastartovat vozidlo. Každý pokus by neměl trvat
déle než 3 sekundy a poté by měla následovat 10s pauza.
Jakmile nastartujete, odstraňte svorky z autobaterie (nejprve
černou svorku, poté červenou).

Postup dobíjení telefonů a tabletů
Vyberte příslušný typ koncovky.
Připojte dobíjecí kabel do USB výstupu 5V/1A nebo 5V/2.1A.
Připojte zařízení a otočte ovladač na ON- nebo ON--.

Postup dobíjení laptopů
Zvolte správnou hodnotu napětí – 12, 16 nebo 19 V. Otočte
ovladač na ON- nebo ON-- a poté stiskněte funkční tlačítko
pro výběr správné hodnoty voltáže. Modré světlo znamená
výstup 12V 3A. Zelené světlo znamená výstup 16V 3A.

Červené světlo znamená výstup 19V 3A.
Vyberte příslušný kabel pro dobíjení.

Dobíjení domácích spotřebičů
Připojte zařízení do 220V výstupu.
Otočte ovladač na ON- nebo ON--.

Pojistka
Pokud je potřeba vyměnit v powerbance pojistku, ujistěte se,
že je zařízení vypnuté. K pojistce se dostanete vyšroubováním
krytky pomocí dodaného šroubováku.
Pokud bude indikátor stavu svítit červeně, výměnu pojistky
zopakujte.

Likvidace
Symbol přeškrtnuté popelnice v manuálu, na výrobku nebo
obalu znamená, že na území Evropské unie musí být všechny
elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory po
ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru.
Vysloužilé zařízení nikdy nevyhazujte do běžného
komunálního odpadu. Po ukončení používání musí
být předáno na příslušné sběrné místo, kde zajistí

jeho recyklaci či ekologickou likvidaci. Nedodržování těchto
pokynů je nezákonné.

Prohlášení o shodě
Tímto dovozce, společnost Satomar, s. r. o. (Sušilovo nám. 23,
68301 Rousínov) prohlašuje, že powerbanka Doca DG600 je
ve shodě se základními požadavky směrnice 1999/5/CE (NV č.
426/200 Sb.).

Kompletní text Prohlášení o shodě je ke stažení na
www.mobilnipodpora.cz.
Tiskové chyby vyhrazeny.

Doca D-G600
Powerbanka pre
naštartovanie vozidla

Užívateľská
príručka
Ďakujeme za nákup naši powerbanky pre naštartovanie
vozidla. Prosím vždy dodržiavajte Bezpečnostné pokyny. Pred
použitím si preštudujte tento manuál.

Popis produktu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

220V výstup
Krytka pre 220V výstup
LED lampa
12V prípojka pre káble k vozidlu
Krytka pre 12V prípojku pre káble k vozidlu
LED svietidlo
Prípojka pre nabíjanie laptopu
Funkčné tlačidlá
Indikátor dobíjanie laptopu
5V/1A USB výstup
5V/2.1A USB výstup
Ukazateľ kapacity batérie
Zapínací ovládač
12.6V/5A vstup
Poistka
Indikátor stavu

Funkcia zapínacieho ovladace
Otočte ovládač na ON pre zapnutie 220V výstupu.
Otočte ovládač OFF a k vypnutiu dôjde powerbanky.
Otočte ovládač na ON- pre zapnutie 5V, 12V, 16V, 19V
výstupu.
Otočte ovládač na ON-- pre sprevádzkovanie 5V, 12V, 16V,
19V navyše 220 V.
Otočte ovládač na ON, dvakrát stlačte funkčné tlacitko pre
zapnutie LED lampy. Znovu dvakrát stlačte funkčné tlacitko
pre zapnutie LED svietidla. Držte stlačené funkčné tlacitko pre
korekciu jasu.
Otočte ovládač na ON- alebo ON—a funkčného tlacitka
funkčného vyberte výstup 12V, 16V alebo 19V. Po 5
sekundách stlačte dvakrát funkčné tlacitko pre zapnutie LED
lampy. Znovu dvakrát stlačte funkčné tlacitko pre zapnutie
LED svietidla. Držte stlačené funkčné tlacitko pre korekciu
jasu.
Pozn. prepnite powerbanku na OFF, pokiaľ ju dlhšiu dobu
nevyužívate.

Nabíjanie pres externý zdroj energie
Pripojte adaptér k powerbance, robiť vstupu 12.6V / 5A (c.
14). Ukazovateľ dobíjania začne blikať.

Pozn. používajte iba 5A adaptér, Inak by mohlo dôjsť k
poškodeniu zriadenia!

Postup sprevádzkovanie autobatérie
Uistite sa, ze indikátor kapacity batérie ukazuje najmenej
20%.
Pripojte štartovacie káble. Najprv pripojte káble k autobatérií
vo vozidle (červenú svorku na +, čiernu na -). Pote druhý
koniec kábla pripojte k powerbance.
Pokúste sa naštartovať vozidlo. Kazdy pokus by nemal trvať
dlhšie ako 3 sekundy, pote by mela nasledovať 10s Pauza.
Akonáhle naštartujete, odstráňte svorky z autobatérie (najprv
čiernu svorku, pote červenú).

Postup dobíjanie telefónov si tabletov
Vyberte príslušný typ koncovky.
Pripojte dobíjací kábel do USB výstupu 5V/1A nebo 5V/2.1A.
Pripojte zariadenie a otočte ovládač na ON- nebo ON--.

Postup dobíjanie laptopov
Zvoľte správnu hodnotu napätia - 12, 16 alebo 19 V. Otočte
ovládač na ON- Alebo ON-- pote stlačte funkčné tlacitko pre
výber správne hodnoty voltáže. Modré svetlo znamená
výstup 12V 3A. Zelené svetlo znamená výstup 16V 3A.

Červené svetlo znamená VÝSTUP 19V 3A.
Vyberte Príslušný kábel pre dobíjanie.

Dobíjanie domácich spotrebičov
Pripojte zariadenie do 220V výstupu.
Otočte ovládač na ON- nebo ON--.

Poistka
Ak jE potrebné vymeniť v powerbance poistku, uistite sa, ze je
zariadenie vypnuté. K poistke sa dostanete vyskrutkovaním
krytky pomoci dodaného skrutkovača.
Pokiaľ bude indikator stavu svietiť červené, výmenu poistky
zopakujte.

Likvidácia
Symbol prečiarknutého odpadkového koša v manuáli, na
výrobku alebo obale znamená, že na území Európskej únie
musia byť všetky elektrické a elektronické výrobky, batérie a
akumulátory po skončení ich životnosti odniesť na osobitnú
skládku.
Vyslúžených zariadení nikdy nevyhadzujte do
bežného komunálneho odpadu. Po ukončení
používania musí byť odovzdané na príslušné zberné

miesto, kde zaistí jeho recykláciu či ekologickú likvidáciu.
Nedodržiavanie týchto pokynov je nezákonné.

Vyhlásenie o zhode
Týmto dovozca, spoločnosť Satomar, s.r.o. (Sušilovo nám. 23,
68301 Rousínov) prehlasuje, že powerbanka Doca DG600 je
je v zhode so základnými požiadavkami smernice 1999/5 / CE
(NV č. 426/200 Zb.).

Kompletný text Prehlásenie o zhode je k
stiahnutiu na www.mobilnipodpora.cz.
Tlačové chyby vyhradene.

