Doca DS-8000
Solární powerbanka

Uživatelská
příručka
Děkujeme za nákup naší solární powerbanky. Před použitím si
prostudujte tento manuál.

Popis produktu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Solární panel
USB výstup
Zapnutí / kontrola kapacity
Indikátory kapacity
USB výstup
UV světlo (např. na kontrolu pravosti bankovek
MicroUSB vstup
Otvor pro poutko
LED světla

Nabíjení přes solární panel
Umístěte solární panel na powerbance pod sluneční světlo.
Během dobíjení se rozsvítí zelený LED indikátor.
Jakmile je solární nabíjení dokončeno, LED indikátor zhasne.

Pozn. solární nabíjení slouží pouze jako nouzové řešení!
Prosím nenechávejte powerbanku na slunci delší než nutnou
dobu.

Nabíjení přes externí zdroj energie
Připojte powerbanku k laptopu, autonabíječce nebo USB
nabíječce. Kabel připojte do microUSB vstupu.
Rozsvícení modrých LED indikátorů značí probíhající nabíjení.
Po ukonční nabíjení světla zhasnou.
Délka nabíjení se pohybuje mezi 5-8 hodinami.

Dobíjení externího zařízení
Zkontrolujte, zda je powerbanka dostatečně nabitá. Kapacita
je indikována 4 LED světly:
- první LED indikátor ukazuje zelenou barvu = probíhá
dobíjení přes sluneční světlo; LED indikátor ukazuje modrou
barvu – v powerbance zbývá kolem 25 % kapacity
- druhý LED indikátor svítí modře = v powerbance zbývá
kolem 50 % kapacity
- třetí LED indikátor svítí modře = v powerbance zbývá kolem
75 % kapacity
- čtvrtý LED indikátor svítí modře = v powerbance zbývá
kolem 100 % kapacity

Po kompletním dobítí LED indikátory zhasnou do cca. 30
sekund.
Pozn. pokud chcete současně dobíjet dvě zařízení,
powerbanka musí být kompletně dobitá.
Pozn. pokud kapacita poklesne k 2 %, powerbanka
automaticky vypne dobíjení.

LED světla
Dvakrát stiskněte zapínací tlačítko a rozsvítí se silné světlo.
Dvakrát stiskněte pro zhasnutí.

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 DS-8000 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 DS-8000
Solární powerbanka

Užívateľská
príručka
Ďakujeme za nákup našej solárne powerbanky. Pred použitím
si preštudujte tento manuál.

Popis produktu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Solárny panel
USB výstup
Zapnutie / kontrola kapacity
Indikátory kapacity
USB výstup
UV svetlo (napr. Na kontrolu pravosti bankoviek)
MicroUSB vstup

8. Otvor pre pútko
9. LED

Nabíjanie cez solárny panel
Umiestnite solárny panel na powerbance pod slnečné svetlo.
Počas nabíjania sa rozsvieti zelený LED indikátor.
Akonáhle je solárne nabíjanie dokončené, LED indikátor
zhasne.

Pozn. Solárne nabíjanie slúži len ako núdzové riešenie! Prosím
nenechávajte PowerBank na slnku dlhšie ako nutnú dobu.

Nabíjanie cez externý zdroj energie
Pripojte PowerBank k laptopu, autonabíječce alebo USB
nabíjačke. Kábel pripojte do microUSB vstupu.
Rozsvietenie modrých LED indikátorov značí prebiehajúce
nabíjanie.
Po ukonční nabíjania svetlá zhasnú.
Dĺžka nabíjania sa pohybuje medzi 5-8 hodinami.

Dobíjanie externého zariadenia
Skontrolujte, či je PowerBank dostatočne nabitá. Kapacita je
indikovaná 4 LED svetlami:
- prvý LED indikátor ukazuje zelenú farbu = prebieha dobíjanie
cez slnečné svetlo; LED indikátor ukazuje modrú farbu - v
powerbance zostáva okolo 25% kapacity
- druhý LED indikátor svieti na modro = v powerbance zostáva
okolo 50% kapacity
- Treti LED indikátor svieti na modro = v powerbance zostáva
okolo 75% kapacity
- štvrtý LED indikátor svieti na modro = v powerbance zostáva
okolo 100% kapacity

Po kompletnom dobití LED indikátory zhasnú do cca. 30
sekúnd.
Pozn. ak chcete súčasne dobíjať dve zariadenia, PowerBank
musí byť kompletne dobitá.
Pozn. ak kapacita klesne k 2%, PowerBank automaticky vypne
dobíjanie.

LED svetlá
Dvakrát stlačte zapínacie tlačidlo a rozsvieti sa silné svetlo.
Dvakrát stlačte pre zhasnutie.

Likvidace
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 DS-8000 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.

