
Přenosná ( kapesní ) POWER BANKA KN 5600mAh/5200mAh + LED 

 

SPECIFIKACE: 
 

Vstup: DC 5V/1A 

Výstup: DC 5V/1A 

Kapacita: 5600mAh 

Certifikace: CE ROHS 

Konektor: USB kabel 

Velikost: 160 * 108 * 30mm 

Hmotnost: 190 g 

Certifikace:  CE, ROHS a FCC  

 
 

 

POUŽITÍ:  
 

Power Bank můžete použít jako přenosnou vysokokapacitní nabíječku pro mobilní zažízeni ( 

iPad 1, iPad 2, Samsung Galaxy S2/S3, iPhone4, iPhone4S, iPhone 5, 

HTC, BlackBerry, Motorola, Nokia, iPod, iPod Touch, Players, Mobile Phone, Ebook, Digital 

Camera, Game Players, PSP, DV, BlueTooth, MP3/4, Nokia, a další ) nebo pro nabíjení 

baterií elektronických cigaret. 

Balení obsahuje 8 adaptérů pro různá zařízení. Lze také použít  jako mobilní zdroj 

v kombinaci s USB Passtrough s příslušenstvím přímo k vapování. 

V kombinaci s USB baterií Passtrough si zvýšíte kapacitu např. 1000 mAh baterie o dalších 

5600 mAh a vydržíte tedy bez zdroje el. energie velmi dlouhou dobu. Součástí je také 

praktická mini led svítilna. 

 

Balení obsahuje: 

  

Power bank KN 5600 mAh 

6 ks konektorů pro mobilní zařízení  nebo universální USB s 4 výstupy 

1 ks USB kabel  

 

Návod pro použití 

 

Po vyjmutí z balení, zkontrolujte, zda se po stisknutí tlačítka po dobu cca 5s rozsvítí led dioda 

vedle USB portu. Po opakovaném stisku dioda zhasne. Poté připojte přiloženým kabelem 

USB/mikro USB POWERBANK k USB portu PC či NTB. Ukáže se Vám stav nabití 

akumulátorů. Stav nabití také zjistíte krátkým stiskem spínacího tlačítka. 



 

Doba nabíjení: je závislá na stavu baterií a pohybuje se od 1 – 5 hodin.  

 

Dobíjení provádíme pomocí kabelu mikro USB/USB připojením k PC či pomocí adapteru do 

sítě 220V. Tento není obsažen v balení. 

 

Nabíjení provádíte propojením s Vaším zařízením USB kabelem s adapterem pro Váš přístroj 

nebo Vašim USB kabelem dodávaným s Vaším sařízením. 

  

UPOZORNĚNÍ: 

- baterie nevystavujte vysokým teplotám 

- veškeré příslušenství nasazujte lehce. Nepoužívejte sílu.  

- vyvarujte se pádům baterie či nošení v kapse 

- před nabíjením zkontrolujte vstupní napětí zdroje zda je max 5V  /1A 

- používejte pouze doporučené příslušenství. 

- nabíjecí baterie mají omezenou životnost cca 400 nabití. V průběhu používání se kapacita 

baterií snižuje.  
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